
a vajdasági képzőművészet 25 éve 

új symposion 

48 49 	 M Ű VÉ5ZET1-KRITIKAI Р pLYÓIRAT 	ѕzаіі  



2 

/ 

 
Snnkó Ervin életműve egyetlen össze-

függő  kísérletsoг  századunk emberének, 
pantasabban annak az embernek a meg-
nevezésére , akinek életét, legvalósabb 
személyes v?aаóságát a kor vágy, már-már 
chiliasztikus mámorú ; pillanata, a tízes 
évek végének világfоrradalmi extázisa 
határozta meg dönt ően. Az eLenforradral-
mi maszlagok és „baloldali " lakkozások 
szennyes özönében folyamlatos küzdelmet 
képvisel ez az életmű  a kar emberileg 
kétségkívül legrelevánsabb „irodalmi té-
májának", a vdlágforradalom és az ember 
tragikusan-szép találkozásának antimi-
tikus nevén nevezéséért , a megélt, s ezért 
cáfolhatatlan személyes igazság alkotói 
kiпnondásáémt : a fomnadaloin emberi, etn-
lead perspektívából nem „pokolian " sötét, 
de nem is fdflliikыsan problémátlan Jelen- 
lég, nem holmi történielna pasztorál, ha-. 
nem véresen emberi, vállalójára és el-
utasítójára egyaránt súlyos erkölcsi fele-
lősséget rovó tömténeleun él őttt valóság. 

Ennek az igazságnak a rehabnlatását cé-
lozza iaz Aegidius útra kelése, az Opti-
misták, a Tizennégy nap, az Aron sze-
relme, iaz igy regény regénye, utolsó, fél-
beanramadt regényének tervé és megírt tö-
redéke, A . fájdalmas Isten és kiadatlan 
versen, legjobb elbeszélései és novellái; 
drámán, politikai publcis гtnkája és esszéi-
nek jelentős része egyaránt , s e folyama-
tos alkotói polémiát emberileg az teszi 
értékessé, hogy Simkó kívülállóként sem 
süllyedt sohasem ellenioradalmi pozíciók-
ra, mert élet -éЖnényével , a forradalom-
mal mindig fenntartotta , ha nem is gya-
korlati-forradalmári , de nosztalgikus-ér-
zeds i viszorcnyált , s ily módon _etikus tar- 
ca, melyet a _forradafoni és forгadalmár 
kendőzetlen igazságánák megnevezésért 
elsősorban saját táborával folytatott, so-
hasem talódott át a forradalomgyalázók 
„etikus" platformájára._ 

 
A proletárforradalom miles gloriosusá-

nak szenvedélyes védői nem hajlandók 
levonni a végkövetkeztetést abból az egy-
szerű, magától értetődő  tényből, hogy ez 
a fornadaLоm is, mely az emberiség utolsó 
harca akar lenni, szintén az elötörténe-
lemben, a történelemn el őtti „.történelem-
ben" zajlik , s nini a szépség , jóság, tale-
riancla, hum;ámum megtestesült birodal-
mában. 

Marx A filozófia nyomorában tenni-
szetszerű  ténynek, az egész el őtörténeleчm 
logikus következnnényének tartja, hogy az 
osmtálye'llenteteken alapmeló tarsada пom 
brutális ellentmondásban , ?emberek közel-
harcában  mint  végső  és egyetlen lehető-
ségben ér véget. A proletárforradalom 
etikai kérdéseinek elkend őzői viszont 
megkerülik a következtetést , hagy ezek 
szerint ?a forradalma harc nem alkalmaz-
hat más eszközöket , mit brutálisakat —
s nem azért, mert önanagában, végcéljá-
ban „brutáJás ", hanem pusztán azért, mert 
végső  megoldásként muszáj vállalnia a 
történelem előtti idő  imperativusát, em-
berek véres és intoleráns közelharcát. 

S a proletárforradalom túlbuzgó „vé-
delmezői" azt a mrarxns ta felismerést sem 
hajlandók következetesen végiggondolni, 
hagy a kapitalizmusban uralkodó és el-
nyomott osztály , a kazsákmányalók és ka-
zsákanányoltak egуaráгt nem-emberi, el-
embertelenedett létezésre kényszerülnek, 
a meglevő  termelésf viszonyok nemcsak a 
kapitalistábál teremtenek „szellemileg és 
fizikailag elembertelenedett lényt", és 
nemcsak a kapitalisták „erkölcstelenségét, 
nyomarúságát , rabságát " reprodukálják, 
hanem a proletariátusét is.l Hogy objek-
tíve a munkásosztály sem a Jóság, Embe-
riesség, Humánum megtestesülése, azt 
nem az ellenségei , nem az antiproletár 
teoretikusok , hanem épp Marxik vallot-
ták legegyértelműbben , nyilván nem tart-
va attól, hogy ezáltal „proletárgyalázók-
ká" válnak . A szocialista írók — polemf-
zálnak A szent család szerzői — nem 
tartják a proletirokat isteneknek ; ellen-
kezőleg; úgy vélik , hogy az embernek 

bosnyák iistván 

a 
forradalom 

„nem létező" 
etikai 

problémái 
egyre nagyobb történelmi eltávolodása 
mindemneű  emberségtől gyakorlatilag a 
fejlett proletariitusban kulnnnál ,  amen
nyiben a munkásosztály életfeltételeiben 
a kapitalista táхsadalom életfeltétel aa a 
legembertelenebb csúcspontban s űrűsöd-
nek össze . A proletariátust épp az ember-
telen iletviszonyoknak e maximuma, ön-
maga „állati egzisztenoiája "2  kényszeritn 
láгadásna ; nem holmi iriessfanisztikus 
nosztalgiából , nem egy univerzális „em-
berszerieietből" készül tehát az egész em-
beriség felszabadítására, hanem mintegy 
„mellékesen", saját láncainak lerázása ré-
vén — sugallja Marxik proletariátus-
szemléleté , mely nem mentes némi katar-
zis--koncepciótól sem: a forradalom 
nemcsak azért szükséges , mert az uralko-
dó osztály hata đmát semmilyen más mó-
don nem lehet megdönteni —  611 A né-
met ideológiában —, hanem azért is, mert 
az az osztály, amely e forradalmi tettet 
végrehajtja , csak a forradalomban mos-
hatja  le  magáról „régi piszkát", és vál-
hat képessé a társadalom új alapjának 
nnegteremtés "ere. 

A forradalom, a proletárforradalom va-
lóságához is hozzáta гtozik tehát a tény, 
hogy résztvevőn szükégképpen a törté-
nelani brutailtis jegyében cselekednek,  

egyrészt azért, mert a brutális valóságat 
csak ilyen eszközölĐkel lehet radnikáka 
megváltoztatni , másrészt pedig azért is, 
mert a harcot vívó forradalmi és ellen-
forradnalni osztály egyaránt az emberen-
inneni valóság , a „szociális drarvinizmus" 
foglya. A dtörtéaiеlema előtti „törénelem" 
két, emberileg egyaránt determinált osz-
tályának összecsчapása ezért természetsze-
rűleg nem lehet mentes Snnkó történelmi 
alapélnémyének objekt'nnától, a „véres 
mítosztól". 

Nem a „misztikusról", hanem a látva 
1áhó, erkölcsi igényeiben előrefutott, utó-
pisztikusan emberi emberr ől vall a döb-
benet, amelyet Tolsztoj 1878 . ápr. 6-i le-
vele örökít meg: „. a két széis őséges 
párt. gyűlölködése már állati kegyetlen-
séggé fajult. Majdel és a haso¢iiszörűek 
szemében ezek a Bogo1jubavok , Z-aszuli-
esak olyan förtelmesek , hagy képtelen 
embert látna bennük, vagy sajnálni őket; 
Zaszulics szemében Tsiepov és a hason-
szőrűik csak vadállatok , akiket agyon le-
het üitnn, és agyon is kell ütni, mgnt a 
veszett kutyát" — iázong a vérbeli mo-
ralista A . Tolsztojának írott levelében az 
1905-ös forradalom ideológaan előcsatáro-
zás -t ecsetelve , s meglátásra bizonyos ál-
talános , mandenniemű  társadalomi harcot 
jellemző  sajátsággal bír. Amikor például 
Uszpenszleij kérdésvére , hogy a forrada-
lamban milyen jogon ölünk még embere-
det, Necsajev azt feleld , hogy nem jo-
gunk, hanem kötelességünk mnndeait fél-
reáцΡítana az útból, ami árt az 'ügynek, 
vagy amikor Piszaeev kijelenti, hagy tu-
lajdon édesanyját ns megölné , ha szüksé-
ges lennel — akkor ugyanaz az „állati 
kegyetlenség " szól, amelyen Tolsztoj olyan 
eleinien megdöbbent. 

Hogy a forradalmár, .a proletárforra-
dalmár sem mentes eleve a „véres mí-
tosz" elvakító hatalmától , ezt Gorldj is 
tapasztalja . Mint Leninről szóló emléke-
zésében4  feljegyzi , beszélgetéseik sarán 
meg is mondta Leninnek, hagy az elvtár-
sak, a munkások lobbanékonyságukban 
és ingerültségükben sokszor túl könnyel-
műen és „egyszerűen" viszonyulnak az 
értékes emberek életéhez, és fölösfleges, 
néha pedig éppeлséggel értelmetlen lee-
gye.tlenségiikkel nemcsaak erkölcsileg kon-
pгomittálјбјk a forradalom tisztességes, 
nehéz művét, hanem objektíve is ártanak 
neki, mert jelentős erőket riasztanak el 
a forradalmi harc vállalásától. 

A proletárforradalom is — nem a két 
szembenálló osztály „született" elvete-
mültségéb ől és vérszamjasságábál, hanem 
a forradalmat kiváitó társadalmi létfel-
tételekből és viszonyokból eredően —
sziikségképpen magánvds еJi a „vénes mí-
tosz" fanatizmusának bélyegét : ez Sinkó 
egyik alapvető  1919-es tapasztalata. Az 
Optimisták Snmlkó—Bárdja pédidául meg- 
döbben Kun Béla kijelentésén , hagy az 
édestestvérét is falhoz állítaná, ha meg 
alkaгná zavarni a forradalmi araunkát, 
mint ahogy a kecskeméti Vince elvtárs 
azon nézetén is megdöbben, hagy ha az 
öregjétől a fјatalјбlg az egész burzsoáziát 
zár alá tennék , akkor se esne i,gazságta-
1ansá :g, hisz „addig jó nekünk, arcmag a 
burzsoáziija fél tőlünk, mint a fekete ör-
dögtől" ... Nem az egyes ember uralja 
a forradalmat , hanem fordítva , a forra-
dalom az ura az egyes embernek, s e 
meghatározottságon csak a legnagyobbak 
képesek valamelyest felülemelkedni: ezt 
az egész életre szóló snnkói felismerést az 
Optimisták Báli Józsija i forradalmi ha-
talom érvényesítőiről szólиa úgy fogal-
mazza meg, hogy „nem mindenki Szamu-
ely. A legtöbbet tinkreteszi, korrumpál-
ja, lealjasítja, hagy embereket látnak ha-
lálfélelemben remegni maguk el őtt, s ne-
kik nem szabad velük remegni. Azíán 
már nem is tudnak ..." 

E felismerés jelentőségéről Sankó életé-
ben és művében az a tény tantiskodik, 
hogy különféleképp kifejezve jelen van 
csaknem minden értékesebb alkotásában, 
vagyis e motívum fogva tartja élete leg-
különbözőbb szakaszaiban . Gróf Tшy 
például, az Aegidtus -re.giny farradalnár- 
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jelképe úgy véli, hogy :az igaz hit képvi-
selőinek nem szabad az égne nézni, nem 
szabad könyörületesnek lenni, mert az 
ellenségnek pusztán az igaz hit megtes-
tesítői nevét ő l is rettegnie kell. Ennek 
az elvakult hitnek a nevében Ti11y válo-
ggatás nélkül — ahogy Vince elvtárs mon-
daná: „az öregjét ől a fiataljáig" —öleti 
a védtelen magdeburgiak tízezreit. Sinkó 
e fanatizmust, természetesen, nemcsak az 
elvakult fornadahmároik sajátságaként rög-
zíti, hanem felmutatja a másmk, a forra-
dalommal szembenálló tábor képviselői-
nél is. Fonnadalomszemleletét épp az te-
szi relevánssá, látszólag kényelmetlenné 
de igazzá, hogy alkotásaiban a „véres mí-
tosz" lángját mindkét táborban fel-fel-
lobbantja. A Tizennégy nap elhízott bá-
rója például végső  fokon ugyanazzal a 
logikával  61, mint Vince elvtárs és Tilly: 
„államraisom inkább felakasztani ma két 
zsidót, mint holnap sortüzet vezényeh іi 
fellázítoitt tömegekbe" — kommentálja 
cinikus ál-igazsággal Siallaiék küszöbön 
álló kivegzését, s a maga osztályszem-
pontjából nézve egészen logikusan hozzá- 

fű zi  : „És aztán ... inkább mi kössük fel 
őket, mint ők bennünket." E logikus, a 
burzsoázia szemszögéb ől logikus megnyi-
latkozás azonban túlmutat önmagán, a 
sinkói monolit életmű  egészében új jelen-
téssel gazdagodik, hisz nemcsak a Tizen-
négy nap előtt írt művek „ellentétes elő-
jelű" szereplőire, Tillyne és Vince elvtárs-
ra asszociáltat, hanem a kés őbb keletke-
zett Áron szerelme cíлnszereplőjét, a nem-
zetközi forradalmárt is a аvticipálja, aki 
mintha csak az ellenfosmadalmár bárót 
p:arafnazálná, ugyanazt a meggyőződést 
és logikát vallja szenvedélyesen, mint ő : 
„Köztünk (ti. a forradalmárok és az ellen-
forradalmi tábor között) egy a kérdés. 
Ók fognak-e bennünket, vagy mi fogjuk 
őket falhoz и 1Đ ítani." 

Elismerni, s nem letagadni vagy elken-
dőzni, hagy a proletárfоегас  alуm  az osz-
tályellentétek társadalmasak „brutális .el-
lentmondása", amelyet a résztvev őknek 
egyetlen, végső  megoldásként a harc szük-
ségképpen brutális eszközeivel, a „véres 
mítosz" gyakori labogásával egyetemben 
kell  vállalni — ez semn іLképp sem esor- 

bítja a forradalom erkölcsi presztizsét, 
ellenkezőleg, csak kidomborítja tragikus 
pátoszát, véresen emberi, de emberi pa-
radoxanát: igazságtalannak, b űnösnek, 
embertelennek kell lennie az egyéni éle-
tekkel szemben, hogy millióknak teremt-
hessen igazságot, erényt és emberreget, 
vállalnia kell a „véres mítosz" fanatizmu-
sát, hogy kezdete lehessen minden mítosz 
felszámolásának. 

3. 
A proletarforradalom paradoxális tör- 

ténelmi jelenség, melyet az Optimisták 
Vértes—Lukács Györgye úgy fejez ki, 
hogy a harc semmisíti meg a harcot, a 
Vörös hadsereg a militarizmust, a terror 
teremti meg a világдt, melyben a szere- 
tet гealitássá válhat. Harc azért, hogy a 
jövőben ne legyen harc, hábarú a mili- 
tarizmus majdani likvidálásáért, kímélet- 
len terror 'a jelenben, hagy a jöv ő  világa 
valóságosan is az egyetemes szeretet vi- 
lága lehessen: jelennek és jövőnek, esz- 
köznek és célnak e paradoxális viszonya 
Кбреzi a proletárforradalom teljes igaz á- 
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gát. Felbontani e paradoxont , s etikanlag 
önmagában, izoláltan , egymástól függetie-
nül mémlegelni a jelenbeli eszközöket s a 
jövőbe vetített celokat — ez szükségkép- 
pen azt eredményezi , hagy a forradalom 
etikailag vagy abszolút mértékben ember-
telemmek, raxrv г  1јsnak, bűnösnek, vagy 
pedig teljesen problémátlaвтіak bizonyul, 
s ezzel egyidej űleg szeanlélyes v'diІiаіІљіа  
és elutasítása is et~kailag vagy végsőkig 
problematikusnak, vagy pedig egészében 
problémátlannak tűnik. 

A proletarforradalomnаk és cselekvő  
valllalásának erkölcsi problémátlansága 
mеИΡ'ett számos érvet lehet felhozni — a 
forradalmi céloknak, a forradalom várt 
eredményeónek többé-kevésbé önmaguk-
ban való vizsgálrata, a megvalósításhoz 
szükséges eszközök és emberáldozatok 
mellőzése vagy relatrvizálása révén. 

Az Optimisták Lanyijárrak például ön-
magában véve teljesen meggyőző  a kér-
dбѕe, hagy „ha a forradaélnni terror nélkül 
nem lehet öss ггetörni a kapitalizmust és 
fielépíteni azt a társadalmat, melyben már 
nem lesz szükség erőszakra —, hogy le-
het akkor a vörös kerroітól is, mely egyet-
len út a terror nélküli társadalom meg-
valósításához, mint bűnről beszélni?" Ha 
a proletárforradialarr д  csakugyan az „ez a 
harc lesz a végső" elvén alapul, s nem-
csak a prдletariátus , de az egész emberi-
ség emancipálódását ered гnényezi, kétség-
be lehet-e akkor egyáltalán vonni harci 
eszközének, a terrornak az еtikusságát? 

S ugyanígy logikus, önmagában vitat- 
hatatlanul helyénvaló Gorkij kérdésfelte-
vése is, mely relativnzálja a forradalom 
eszközeónek egyéni szempontból vett une-
4ikusságát s a forradalomaldozatainak 
számát a világháborúhoz viszonyítja. Igaz 
ugyan — mondja Gomkij,5  hogy Lenin 
idejében nyilván több embert gyilkolnak 
meg, mint Münzern Tamás idejében, hisz 
ma sem lehetséges olyan vezér, aki ki-
sebb-nagyobb méritékbarr neon lenne ti-
rannus — azonban : nem túlságosan is un-
daríitó-г  azoknak a „mo.ral дstáknak" a 
képmutatása , akik az orosz forradalom 
vérszomjasságáról beszélnek, holott a 
négyéves szégyenletes európai mészárlás 
idején nemcsak hogy nem sajnálták a le-
ölt ~ni1 бКаt, hanem minden módot meg-
ragadva szították is az ocsmány háborúét 
a „végleges győzelemág"? Gorkij e kér-
désfelvetésnél Kun Béla gondolatmenetét 
követi, aki Romaneш  antant-alezredes 
tiltaakozásáma, hogy a Tanácsköztársiaság 
durván bnвk  as  ellenforradalgnárokkal, a 
vörös terror viszonylagos erkölcsi presz-
tízsének gomkiji tudatával felel: „A Ma-
gyar Tanácsköztársaság kormánya akkor 
is, ha hatalméin a legszéls őségesebb szigor-
ral éгeztetn, mindig humánusabb lesz 
azoknál a kormányoknál , amelyek az em-
be гrségme a háború borzalmait hozták, 
akik blokádjuk által asszonyokat és gyer-
mekeket az éhhalálnak tesznek Ici, és 
fegyvertelen tömegekre lövetnek, melyek 
eddig csak az elnyomatás és kizSбknб-
nyolás ellen tiltakoznak." 5  Vagyis, a „vé-
res" forradalom viszonylag kevésbé véres, 
mint  a század világháborús valósága, 
meglehet-e tehát egyáltalán kérd őjelezni 
etrkusѕágát? 

S ugyanígy, felmerülhet-e a forradalom 
etđk>> ságinak kérdése a többséggel, a 
sоkasággal való szolidarnzalás pozíciójá-
ról, vagyis annak a tudatnak a birtoká-
ban, hogy a proletárforradalom emberi 
áldozatainak száma mUgiscsalc elenyésző  
azokéhoz képest, akik a forradalom ered-
ményeit majd élvezni fogják ? Az egy a 
százért etikus pátosza nem zár-e aki ele-
ve móndennemű  etikai kérdést a forrada-
lom prablеmaјtбkájából? 

S nyo бs érv a proletárforradalom 
etikai problémátlansága mellett a törté-
nelmi eszközök dete¢mánáltsága is. Ha a 
,„töгténelemcsinálás ” eszközeit a történe-
lem előtti időkben végső  fokon maguk 
ezek az idők szabják meg, akkor a pro-
letárforradalomnak mint „brutális ellent-
nnondásn k" a harci eszközei és módjai 
is nem függetlenek-e résztvev ők szemé-
lyes akaгatától , vagyis számon lehet-e  

kérni a morális felelősséget 'az olyan esz-
közök alkalmazásáért , amelyeket az em-
ber a történelmi helyzet kényszeréb ől, a 
valóság nyújtatta végs ő  és egyetlen lehe-
tbsegkénrt vállal? 

„Az ártatlanul kiontott vér átkát min-
den forradalomra ráolvassák: olyan ön-
csalás ez, mely mindmáig elpusztíthatat-
lan. Hogy nap mint nap hány ember hal 
éhen ;a világban , azzal  senki sem törődik. 
A közlekedési balesetek tízezernyi áldo-
zatát lékeknyugalommal elkönyvelik,  mint  
a technikai fejlődés szükségszerű  (velejá-
róját .. ,), de a forradalmakban minden 
holttestet számon tartanak "' — szól az 
újabb érv a forradalom etikai problema-
tikussága ellen, s csakugyan, ha például 
a mindennapok áldozataiból senki sem 
csinál etikai kérdést, miért kell akkor épp 
a forradalom áldozataiból azt csinálni? 

Vitathatatlan, hogy mindezek és az 
ezekhez hasonló érvak önmagukban, izo-
láltan helytálláak , jogosak, igazak, a for-
radailom globális etikusságát bizonyítják, 
azonban az is vitathatatlan, hogy a mun-
kásosztály , s általában a majdani embe-
róség szempontjából etikus forradalom 
nem lehet etikus a jelen egyes emberé-
vel, ,az egyéni életеk sokaságával szem-
ben. 

„Mi kijelervtjilk, hogy amit erkölcsünk 
a proletár osztályharc érdekeinek van tel-
jesen alávetve. Mi erkölcsünket a prole-
tariátus osztályharcanak érdekeib ől ve-
zetjük le. (...) Mn azt mondjuk: erkölcs 
az, ami elősegíti a régi kiтsákmányoló 
társadalom elpusztítását és az összes dol- 
gazók egyesülését a kommunisták új tár-
sadalmát megteregr јtő  proletaт  iбtus körül 
(.. J Az emkölcs arra szolgál, hogy az 
emberi társadalom magasabb fokra emel-
kedjék — megszabaduljon a dolgozók ki-
zsákmányolásától"g határozza meg Le-
nin 1920-baci a forradalom osatályerMköl-
cset, amely jövőbe vetített végcéljánál 
fogva nemcsak osztályerkölcs, hanem 
egyetemes is, egyetemes abban a közis-
mert értelemben, hagy a proletariátus 
nem öncélú , önmagáért való osztály, ha-
nem magában hordja minden osztály tör-
ténelnцi felszámolásának tendenciáját. 

Ennek a tendenciának a valóraválása 
azonban és távoli, racionálisan kiszámítha-
tatlan jövőre van elodázva, a forradalom 
szükségképpen intranzigens erkölcse vi-
szont a jelenben hat, s egyetemes -emberi, 
lr.zmInus igényeivel szemben mindenek-
előtt parcáaliitását , osztályjellegét kény-
szeriil érvényre juttatni. A történelirn:r 
erőnk mindig soпц  бsan járnak el , s a for-
radalmi osztályharc sem lehet más, mint 
közömbös az árnyalatokra , mint egyolda-
lúan szenvedélyes és esetenként épp ezért 
igazságtalan , azonban épp ezen az áron 
tesz igazságot , töгténelmi igazságot — ha-
tározza meg Snnkó a Moszkvai naplóban 
a forradalmi etika osztálytartalma és em-
beriség-tartalma között szükségképpen 
fennálló konfliktust, a Don Quijote-esszé 
aiiaptételét varia1va. A p гoletarrátus, pa-
radox módon épp azért , hogy az embert 
szolidaritás egyszer mindenkit valóságává 
váljon, a végleges győzelem elönt nem 
engedhet meg magának más, egyeteme-
sebb szolidaritást, mint amelyre történel-
mi helyzete kötelezi ; szolidaritása osztály-
szolidaritбs , s mént ilyen , szükségképpen 
exkluzív és engesztelhetetlenül diktabo-
rikus. A történelmi er ők nem ismerik a 
könуöгшietességet, s a forradalmi osztály 
is intoleráns és fanatikus mindennel 
szemben, ami kívül esik történelmi fel-
adatan, nem ismerhet e1 más normát, 
mint amit sziikségletei és érdekei szabnak 
meg — részletezi S& kó. a Don Quijote 
útjaiban 'a forradalmi célok és eszközök 
konfliktusIt , s két évtizedes dilemmája 
feloldáságnak , egyéni etika és forradalmi 
etika, individualis emberi erkölcs és osz-
tályerkölcs kibékítésének kísérleteként 
annál a kissé rezignált , kényszerű-kellet-
len beletörődésnél állapodik meg, hogy a 
kétség csak az egyes ember sajátsága, 
„a kollektivitUsnak nincs lelkiismerete, 
nem reagálhat árnyalatokra, mindig som- 

más. A tö гténelem ezernyi és tízezernyi 
élettel szemében tud közömbösen s vasko . 
san igazságtalan lenni, s ilyen áron tesz 
történelmi érgazságot. ' 

A minden embert abszolút princípiu-
mának megtevő  közösségi individualiz-
mus, a minden egyes embert életet vég-
ső  és sérthetetlen értéknek valló utópisz-
tikus, az adottat mindig messze maga 
mббgött hagyó erkölcsi szenzibilitás — és 
a sokaságot , az emberi közösséget, de an-
nak minden egyes mai tagját már nem 
afbszolutózaló pozitív szándéka ellenére 
sem képes forradalmi igény : ez a két, 
egymást ki nem záró, de sziiksIgzzerUen 
ellentétes morakátás képezi minden for-
radalom letagadhatatlan, gondolati kons-
trыkciókkal meg nem ke гülhető  etikai 
problémakörének középpontját , egyszers-
mind a gyakorlati, cselekvő  forradalmi-
ság és a lnrikusi, utópisztikus foтradalmi-
ság konfitktusánaik évred őjét a forradalom 
individuumában. 

A gyakorlati forradalmár cselekvésé-
nek legfőbb feltétele a megingathatatlan 
hit, hogy a boldog Jövőért mindennemű  
áldozathozatal emberséges és elkemiilhe-
tetlen. Aegidius viszont, az Optimisták 
Sіnikó—Bábjának parabolisztikus el őde, 
aki előzőleg maga is vallja az egyház ér-
veit, hogy az eretnekség ellen azért szük-
séges tűzzel-vassal harcolni , mert ez a 
biztosítéka annak, hogy majd a Jövőben, 
az Anyaszentegyház áldó és véd ő  keze 
alatt „Isten egy temploma álljon min-
deniitt széles e földön", amely a pillanat-
nyilag még „becstelen, dögös emberrel" 
az Úr szent testét közvetíti, azaz meg-
emberiesíti a jelenleg öldöklő  embereket 
—, ez az egykor hívó Aegidius nem tudja 
megtartani a Jövőbe vetett fanatikus, öl-
döklésre is képesítő  hitét. Holott tovább-
ra is .tudja, hogy „nem az egyház b űne, 
hogy ez a rémületes hetakomba szUksI-
gessé vált", érti, belátja, hogy az elvadult 
mai tömegek szükséges áldozatok „azért 
a jövendőért, melyben majd az egyház 
a maga hatalmával és tekintélyével me-
gint munkát, rendet és békét fog adni a 
föld la.kárnak" — de ő, Aegidius személy 
szerint képtelen kivenni a részét ebb ől a 
szikséges áldozathozásból , mert számára 
a boldog Jövő  nem valami kézzelfogható, 
a tamási „éérintéssel " és „látással" közvet-
lenül érzékelhető  bizonyság, hanem egy 
irracionális, távoli időkbe ágyazott re-
mény, melyről lehetetlen tudni, mikor vá-
lik valóvá, s azzá válik-e egyáltalán. Ak-
kor pedig miért ontani érte az életeket? 

S Báli is, a vöms Kecskemét katonai 
parancsnoka jövőbe vetett rendületben 
hitének megtngása után is tudatában van 
ugyan az emberi áldozat szükségességé-
nek, de személy szerint nem képes többé 
részt vállalni az áldozathozatalból. „Mi. 
egy relatív biztonságú tudományos meg-
győződés , egy jövőre irányuló akarat ne-
vében (.. .) embereket fosztunk meg az 
élettől" — vallja Biti a rémhírek ter-
jesztésével bevádolt Farkas István bíró 
ság elé állítása kapcsán , megkéгdőjelezve 
a Jövőért hozott emberáldozatok etikus-
ságát: „Mi Farkas Istvánt koperálijwk az 
életből mások érdekében, olyanok érde-
kében, akik talán még meg se születtek, 
s akik tán — ... ,ez is lehetőség , s akkor 
miért öltük meg Farkas Istvánt — olya-
nak .érdekében , akik tán sose fognak 
nnegszületni; csak a jelen biztos, mert hi-
szen az is lehet, hogy holtnap egy kozmi-
kus katasztrófa , földrengés vagy akármi. 
elnyeli a lakott földet." 
A boldog Jövő ,  mint  racionálisan biz-

tosra nem vehető  valóság, s vele szemben 
s egyes élet, minden egyes élet, mint 
a legkonkrétabb és legjóvátehetetlenebb 
emberit érték: ez a meggyőződés az ifjú 
Is  .idős Sinkót egyaránt jellemzi. 11gy 
emberélet, az igenis valami végs ő, abszo-
lút, pótolhatatlan, egyszeri, az a kezdet. 
és a vég, mindenek alapja és bietet őzése, 
s ha az emberi élet nem volna abszolút 
értek, ekkor az egész mindenségben ?nincs 
semmi, amiért egyáltalán érdemes volna. 
akár a jelenben , akár a jövőben eгőlköd- 
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ni" — hirdeti Sinkó—Báti, a „gyógyítha-
tatlan" individualista, s kevesebb egzal-
tác іóval, de ,a meggyőződés azonos szen-
vedélyével ugyanezt ismétli meg a már 
korosodó gondolkodó: „Az id ő  korlátlan-
sága biztosítéikаak számíthat minden vég-
leges csatavesztés ellen, s az emberiség 
történelmében ezért lehetnek katasztró-
fák, de a tragikus, a jóvátehetetlen csak 
az egyéni sors, — egy vagy millió egyéni 
élet sorsa lehet. Ami a történelemben 
katasztrofális, az csakatmenet, valami-
nek a vége, és ugyanakkor új kezdet is; 
a tragikum csak az ,egyszer él ő, csak 
a megismételhetetlen egyszeri életnek, 
csak az individualis sorsnak a kategóriá- 
j  a . "9  

A forradalmat, ellenforradalmat, „nem-
zeti szocializmust" és sztálini „szocializ-
must" megélt Snkó leplezetlen rácsodál-
kozással és erőteljes nosztalgiával szól a 
fasizmus áldozatainak búcsúlevelekben 
megörökített közös meggyőződéséről, hogy 
életük értelmes áldozat a Jöv őért, a gyö-
nyörű , győzedelmeskedő  Jövőért, amely 
majd mindent pótol, mindent megbosszul, 
mindent újra teremt és gy őzelmet fog je-
lcnteni minden rosszon. 10  Ez a csodálat, 
ez a nosztalgia egy kissé annak a kivé-
teles önéletrajzi pillanatnak is szól, ami-
kor S:inkó képes volt vállalni a Jóv ő  ne-
vében á,ldozathozatalra, emberi életek 
feláldozására is kész gyakorlati forradal-
miságot, s beállt a cselekv ők közé. Az 
Aegidius útra kelése és az Optimisták 
viszont arról tanúskodik, hogy ez a pilla-
nat csakugyan pillanat volt, amely már 
a forradalom idején, a bukás el őtt szerte-
foszlott, mert a jövőbe vetett irracionális 
hitet legyőzte a rendíthetetlen meggy őző-
dés, hagy az élet, minden egyes emberi 
élet jóvátehetetlen, legfels őbb emberi ér-
ték. Ez a meggyőződés állítдtta ki az elő-
zőleg tantoríthatatlan gyakorlati forra-
dalmárt a cselekvők sorából, ez tette a 
forradalommal intenzíven együttérz ő , 
egyiitt reménykedő, de a forradalmi hó-
hérmunkát vállalni nem bíró lírikusi, so-
ron kívüli forradalmárrá. „Az indiиiduá- 

lis lelket, mint abszolút értéket, a keresz-
ténység statuálta, s vele szemben minden 
közösséget csak látszat-értéknek, hamis 
pénznek deklarált — államot, családot 
stb. — mellyel nem lehet az abszolútat 
követelő  örökkévalóságot kifizetni. Ezzel 
szemben minden konstruktív princípium-
alkotta közösség .a saját szempontjaihoz 
méri, relatívvá teszi az individuum érté-
két" — polemizál a forradalomból kiállt, 
1919-es reményeit már csak krisztianiz-
musában éltet ő  Silvkó, aki azonban már 
szűknek, szorítának érzi .ezt a soron kí-
vüli pozíciót  is:  „már most az a bizonyos 
mai szegény ember (...) .a relatívval való 
szolidaritás jegyében rászánná magát utó-
pisztikus ethikai pozíciójának elhagyásá-
ra; vállalja a szegénység terhe ellen való 
harcot, társai testének és a gazdagok lel-
ke megmentése érdekében. Ezzel az el-
határozással benne áll, mint konstruktív 
tényező  a konstruktív keretekben. De a 
következő  lépést már nem bírja megten-
ni, épp ,azoknál a motívuanaknál fogva 
nem, melyek •az előbbiek megtevésére in-
dították. A követikező  lépés ugyanis em-
berek között történő  erőszakos és vбros 
küzdelem. Minden közösség fölébe helye-
zi önmagát az egyéni élet értékének: Ka-
jafás mondása, hogy „inkább vesszen egy 
a •közösségért, mint a közösség egyért", 
minden közösség fundamentuma. D ante 
ezt a Kajafást a pokolban lratja (...) de 
a mai individuális lélek minden indivi-
duum abszolút súlyat érzi és ezért válik 
külön minden közösségitől. Ennek a mai 
embernek megérdemelt szállását Dante se 
pokolban, se purgatóriumban, se menny-
ben nem láthatta meg: ez a ma szülte 
ember többet tud és többet lát, mint 
amennyit az élet megbír. '° 1  

Az itt megfogalmazott problémával 
Sinkó két évtizedig szakadatlanul viasko-
dik, s bár a harmincas évek végén — el-
sősorban ,a fasizmus hatosára, annak cse-
lekvő  ellenállásra késztet ő  szorításában —
eljut az elméleti feloldásig, az apokalip-
tikus jelen nyomására gondolatilag, esz-
meileg ismét megbékél a cselekv ő  maga- 

tartussal, a jöv őért vállalt harccal, de 
gyakorlatilag — az 1940-45 között Jugo-
szláviában írt versei tanúsága szerint —
ekkor sem tud visszaállni ,a sorba és sze-
mélyesen is részt venni az irracionális, 
a teljes bizonysággal előreláthatatlan Jö-
vőert küzdő , emberáldozatokat követel ő  
harcban. Korán felismert s nem tágító 
„dosztojevszkijizmusa", a szenvedélyes 
meggyőződés, hogy semmiféle világboldo-
gító célért sem szabad egyetlen ember-
életet sem feláldozni, a minden emberi 
életet :kivétel nélkül abszolutizáló, „szü-
letett", •alkati humanizmusal 2  meggatolja 
abban, hogy a két, végcéljában egyaránt 
humánus, de eszközeiben mer őben külön-
böző  etika közül ismét azt tudja magáé-
nak, amit 1919-ben, gyakorlati forradal-
mársága idején: a Jöv őért, az Emberisé-
gért emberi életeket is áldozni kész eti-
kát. Kollektív individualizmusa, a szük-
ségszerűségek „véres mítoszának" világát 
messze maga mögött hagyó erkölcsi szen-
zibilitása haláláig fogva tartotta, s még 
egyik Legkésőbbi szépprózai művében is 
megismételteti vele legkorábbi alkotásai-
nak , ;disszidens", e véres korhoz „erem 
illő" krédóját: „ellentétben a dolgokkal, 
az ember, akit elpusztítottak, tán helyet-
tesíthető  ugyan száz másikkal, de nem 
pótolható. "13  

4. 
Az egyes ember, minden egyes ember- 

élet mértékével mérve a proletárforrada- 
lom célja és szükségszerű  eszközei közöt- 
ti viszony sem bizonyul harmonikusnak — 
s ez az, •amit a marxista etikusok általá- 
ban nem hajlandók bevallani. Marek 
Fritzhand példáu1 14  meggyőzően védi 
Marxot azoktól az alaptalan vádaktól, 
hogy a cél szentesíti 'az eszközt jezsuita 
elvét hirdette, s idézi is véleményét, hogy 
az a cél, amely gonosz eszközöket köve- 
tel, nem lehet szent cél, gonoszak pedig 
mindazok az eszközök, amelyek demona- 
lizálják alkalmazáikat és igazságtalansá- 
got okoznak az embereknek. Fritzhand 
ezzel a prolвtárforradalom szent oélja és 
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nem mindig, nem kivétel nélkül szent tet-
teinek ellentétével találja magát szem-
ben, melyet úgy akar „feloldani" — hogy 
megkerüli lényegét: a munkásosztály har-
ci céljának önmagában lehetetlen méltat-
lan eszközöket tulajdonitani, hisz az ilyen 
eszközök inadekvátak az emberiség jobb 
jövőért vezetett harccal, ha a proletanL б-
tus harcát nem vezetik céljaival ellentét-
ben, nem hathat demoralizálóan, s nem 
lehet .a kizsákmányoló osztályok elleni 
igazságtalansagnak a бsitend... 

Nhndez természetesen vitathatatlan, 
azonban FгИzhand megkerüli a tényt, 
hogy ha „önmagában" nem is, de gyakor-
latilag a pr  it  fоітаdaІюгn is alkalniaz, 
a harc hevébten szükségszerűen alkalmaz-
nia kell végcéljához méltatlan eszközö'ket 
is, ezáltal pedig az elnyomó osztályokkal 
csakugyan nem, de az ,;osztály" fogalmá-
ba besorolt 'konkrét embereikkel szemben 
igenis lehet igazságtalan. Az , 2lnyomó 
osztály" generalizáló, árnyalatokat, s őt 
teljes ellentéteket is egybemosó gy űjtő-
fogalom: a tényheges elnyomóktól a békés 
kispolgárig, sőt forradalom idején (pl. a 
rendőrség, vagy .a fehér hadsereg e гő-
szakkal besorolt tagjaként) a nincstelen 
parasztig és pгoletáгig a kiilönböző  mér-
tékben bűnös vagy teljesen ártatlan egyes 
emberek sokaságát Is magába foglalja, 
akik köžött viszont a forradalom nem vá-
logathat, hisz a harc hevében nem tart-
hat „felelősség-vizsgát" és „emkölcs-elem-
zést" számága aki nincs velünk, az szük-
ségképpen ellenünk van, az „fehér", aki 
iránt nem lehet, a forradalom sikere ér-
dekében ném szabad könyörületesnek len-
ni. Fnitzhand jól interpretálja Mar х  em-
berkoncepc іáјбt, az egyes embernek, az 
Individuumnak mint hegfőbb kékvak az el-
vét, de ebb ől nem vonja lé a konzekven-
ciát: a forradalomnak szükségszer űen 
vannak ártatlan individuum-áldozatai is, 
tehát eszközei eseteként szükségszer űen 
ellenkeznek a forradalmi céllal. Végkö-
vetkeztetéséb ől, hogy a proletariátus osz-
tályharca, mit +a helyes cél elérésének 
eszköze nemcsak szükséges, hanem helyes 
és méltó eszköz is, hiányzik a bevallás, 
amely sémimképpen sem csorbítja a for-
radalom erkölcsi presztizsét: szükséges, 
helyes és méltó ez acél, de ugyanakkor 
tragikusan paradoхális is, mert igazság-
talanпnak kell lennie a konkrét emberrel 
szemben, akinek pedig tényleges igazsá-
gát ki akarja vívni, vétende kell a pótod-
hatatlan, jóvátehetetlen életekkel, s köz-
tük olyan emberek életével szemben is, 
akink nemcsak emberileg, emberi lény-
ként méltók az életre, de osztálysaempant-
bál is teljesen ártatlanok. 

A jóvátehetetlen emberi értékké emelt 
individuális életeknek, .a forradalom el-
maradhatatlan áldozatainak szemszögéb ől 
nézve a proletárforradalom globális, osz-
tályszintű  etikussága mellett szóló érvek 
új, ellentétes jelentéssel bővülnek. 

Az individuális éhet pótolhatatlansagá-
nak perspektívájából ;az az érv például, 
hagy :a proletárforradalom etikailag már 
csak azért is problémátlan, mert egy 
maximálisan etikus cél, .az egész emberi-
ség emancipálódását szolgálja — nemcsak 
azért nem lehet perdönt ő  érv, mert :a for-
radalom kitörésének pillanatában (mint 
ahogy ezt a ,;történelem" az els ő  világ-
haboгб  végéin +kirobbant forradalmi hul-
lám esetében utólag tragikusan bizonyí-
totta) lehetetlen tudni a végkimenetelt, az 
„ez a harc lesz a végs ő" reálisságát, ha-
nem azért sem, mert az abszolutizlilt je-
lenbeli enгberéletet nem lehet jóvátenni 
milliók és milliók jövőbeli boldogságával 
sem. Az ártatlan emberáldozatok a for-
radalomban szükségesek, humánus vég-
célt szolgálnak, s ezért meghozataluk nem 
mentes a felemelően tragikus pátosztól —
de ez nem jelentheti azt, hogy egy vég-
sőkig humánus individuális etika szem-
pontjából problémamentes is. 

A tömegek perspektívájából kétségld-
vül a forradalom viszonylagos et лkussága 
mellett szál a gorkijii—Kun Béla-+i érv, 
hogy a világháború vérszomjassága mel- 

lett eltörpül a forradalom „vé гszomj;assá-
ga". Az egyénei értet abszolutizáló etika 
szemszögéből azonban a forradalomnak e 
viszonylagos ártatlansága nini teheti 
tárgytalanná az egyes áldozatokkal szem-
beni erkölcsi felelősség kérdését. 

A forradalom osztályigazságot — egy 
sikeres világforradalom esetén pedigal-  
talános emberi igazságot is — tev ő, tör-
ténelmileg determinált eszközeinek, az 
árnyalatokkal, az egyes életek ártatlan-
ságával nem számolható terrornak az al-
kalxnazása csak osztályszјјnten, osztály-
perspektívából problémátlan. De a pótol-
hatatlan emberi életek szempontjából a 
forradalmi eszközöknNk e determináltsá-
ga egyetlen forradalmárt sem menthet fel 
az egyéni felelősség, a forradalmi harc 
vállalásának etikai terhe alól, mert a ki-
ontott életekért nem „a proletariátus", 
nem „.a forradalom" a felel ős, hanem az 
embere, aki ezt az áldozathozatalt egy bi-
zonytalan realitású Jöv ő  nevében vállalni 
kényszerül. 

Nem vitás, hogy a többséggel, a soka-
sággal való szolidardzálás, a gyakorlati 
forradalmisáig vállalása .a tömegek maj-
dani emberséges életéért nem mentes az 
erkölcsi. pátoszhól. A ]iebkneohti Igazság 
— a cselekvésért való felel ősséggel szem-
ben álla tétlenségért való felelósség — az 
emberi tömegek, a majdani emberiség 
szemszögéből nézve kettős súlyt kap, hisz 
a forradalmi cselekvés viszonylag keve-
sek élete árán sokaiknak teremt ember-
hez méltó életet, azonban az individuális 
mércével mérő  etika képtelen a „kevesek" 
és a „sokak" alá- és fölé rendelésérce, 
mert dosztojevszkiji — zoszimai etikus-
s "aggal azt vaja, hagy minden ember 
személy szerint az egész emberiségért és 
minden egyes emberért egyaránt felelős. 

Hagy az ártatlanul kiontott vért a for-
radalomra ráolvassák, az éhenhalókkal, 
vagy például .a közlekedési balesetekben 
pusztulók sokaságával viszont senki sem 
törődik: ez a minden életet abszolút em-
beri értéknek valló etika számára xnem-
csak irreleváns, de lapos és közhelyszerű  
érv is. A tetteiért mindenképpen felel ős-
séget érző  ember ugyanis vállalja az 
„éhenhalókkal", a szenvedőkkel való pasr-
szív szoіidarizálás etnikai súlyát is, s a kí-
vülmaradás és a forradalmi terror között 
épp emiatt dönt ez utóbbi mellett. A meg-
oldhatatlan problénna azonban akkor kez-
dődik a számára, amikor ezt a terrort 
egyénileg, személy szerint is vállalnia 
kell, e vállalás összes konzekvenciáival (az 
ártatlan emberéletek jóvátehetetlen likvi-
dálásával) együtt. A tényleges dilemma 
az etikus ember számára nem az, hagy 
általában véve mi a helyesebb, haszno-
5abb, oelravezetőbb, иajon a szenved ők-
kel való passzív egyiittérzés, vagy pedig 
az értük való, de részletedben embertelen 
terror. Ez nyilvánvaló. A miegkerül:hetet-
1•en kérdés viszont az, hagy szabad-e neki 
személy szerint is vállalnia a harcot — ha 
mégúgy ismeri is történe]md szwikségessé-
gét és humánus végcélját — annak árán, 
hogy egyetlenegy vagy számtalan ártatlan 
és pótolhatatlan élet kioltásának felel ős-
ségét kell magára venni. A forradalom 
nem „köцlekedési balesetek" összessége, 
hanem emberek tudatosan vállalt, szán-
dékolt .akciója, melynek morális konklú-
zdóit épp egy univerzális erkölcs megva-
lósulásának reményében vállalni kell, vál-
lalni muszáj — de nem letagadni, elhall-
gatni vagy megkerülni. 

A proletá•rforradalom etikailag szükség-
képpen paradoxális jelenség, rész-meg-
nyilvánulásaiban antihumánus :aktus, 
végső  fákon egy gigantikus embertelen 
áldozat — az egyetemes emberiességért, 
az embe¢бrt. S e véresen is emberséges 
forradalom diatarában szükségképpen 
paradoxális az értelmiségi helyzete Is, .aki 
nem annyira a saját, a proletá гétól nu n-
denképpen jobb biológiai létfeltételeinek 
megváltoztatásáért, hanem épp az egyete-
mesen humánus végcélért csatlakozik a 
harchoz. 

A gyilkossag, mint az ember önbecsülé-
sércnek, emberi méltóságának, mint a hu- 

mánum reménytelenül kétségbeesett, de 
egyetlen lehetséges, paradox manifesztá-
ciója? — teszi fel a kérdést az idős Sin-
К615, s konklúzió+ként ugyanahhoz az Igaz-
sághoz jut, amelyet életének minden sza-
kában Ismert, meggy őződéssel vallott, de 
személy szerint, gyakorlatilag csak egyet-
len egyszer tudott vállalni, ti, amiikor 
csatlakozott a 19-es forradalomhoz: Blit-
vában az embernek hamletien tragikus a 
helyzete, mert azt kell tennie, amit sze-
retne nem tenni, erkölcsi imperativusa 
arra kényszeríti, +amit ugyancsak erkölcsi 
szenц  b litásának parancsára er őteljesen 
megtagad — gyilkolnia kell, mert a blit-
vai ‚salóságbaв  a gyilkosság az egyetlen 
mód arra, hogy az ember kifejezést adjon 
gyilkosság-gyűlöletének. Ugyanaz a régi, 
fiatalkori felismerés ez, melyet az Opti-
mistákban Sinkó—Bá i, Lukács György—
Vértest parafrazálva, már megfogalmazott: 
az embernek, ha fennmaradó értelmet 
akar adni annak, hogy él, el kell dobnia 
magát .a .teljes sötétségben, ki kell vennie 
a részét +a sötétségb ől kivezető  kollektív 
bönből, mert ezt megtagadva nem a b űnt 
tagadja meg, hanem az egyetlen utat, 
mely belöle kivezet. Vagyis, amint ezt 
Vértes—LUkáos nem az „irodalomban", 
hanem az „életben", is Taktika és etiká-
ban Boris Savinkov nyomán megfogal-
mazza: „gyilkolni nem szabad, feltétlenül 
és megbосsáthatatlaпul bűn, de elkerül-
hetetlenül szükséges; nem szabad meg-
tenni, de meg kell tenni", mert ha +az 
egyén nem vállalja a személyes felélős-
séget minden emberéletért, amely a for-
radalomb;an elpusztul, vállalnia kell 
mindazokért .az életekért, melyek a for-
radalom elmaradása, a meglev ő  emberte-
len viszonyok miatt esnek majd áldoza-
tul. 

Az erkölcsi szenzibilitásnak, az emberi 
igényességnek és felelősségtudatnak ez a 
magas foka, mely egyaránt fontolóra veszi 
a forradalmi cselekvésnek és a kívülma-
radásnaЈk etikai konzekvenciáit, inadek-
vátnak tűnhet a történelem el őбtti időben, 
amely feltétlen nettvállalást követel. Azon-
ban épp a „,történelem", a huszadik század 
tlirtdnelxne az az „objektív tényez ő" mely 
a legszörnyűségesebben cáfolja e látszó-
lag „absztrakt" etikai 'kérdésfeltevés fö-
lényes negálóit, „forradalmi" likvidálóit. 
Hogy mindennemű  fegyveres harcnak, ál-
lamok közöttinek és belső, forradalmi 
mozgalmaknak és összeütközéseknek is 
lehetnek nagyon  is  komoly etikai problé-
б i, illetve, hogy minden harc, mozgalom, 
háború vagy forradalom azonnyomban 
kompromittálódik, mihelyt „nem létez ő-
vé" nyilvánítja ezeket a problémákat —
erről nemcsak a fasizmus, de a sztálini 
koncentrációs táborok és a „kulturális 
forradalomnak" nevezett niiaoista polgár-
háború áldozatainak apokaliptikus hulla-
hegyei minden tебггбnál döbbenetesebben 
tanúskodnak. Gyakorlati szemipontból lát-
szólag értelmetlen az embernek az az ön-
magával és másokkal szembeni igényessé-
ge, minden életet számontartó, a „való-
ságtól", a „véres mítosz" valóságától talan 
századokra előrefutott tudata, hogy„csak 
annak gyilkos tette lehet — tragikusan —
erkölcsi, aki tudja, megingathatatlanul és 
minden kétséget kizáróan tudja, hogy 
gyilkolni semmi körülmények között sem 
szab:ad"18 , azonban századunk baloldali 
mozgalmában is épp ennek az „értelmet-
len" emberi igényességnek, a cselekvés 
erkölcsi regulátorának nemléte vagy szán-
dékos elfojtása :magyarázza pszichiJkailag 
az egykori forradalmárok monst гuóz el-
fajulását, a szocializmus erkölcsi presz-
tizsének komргоmittálását .a sztalinista és 
a maoista politikai gyakorlatban. „A for-
radalmárok szakemberek. Az ő  mestersé-
gük is olyan, mint bármely másik, pél-
dául a katonai mesterség. Tévedés azt 
hinni, hagy ez a mesterség fölötte áll a 
többinek” — mirforudirozik Tolsztoj 1881-
ben, s snd más marad a forradalmár em-
beri, erkölcsi fizionómdбјбból, ha elvonat-
koztatják tőle a cselekvés etikai dilem-
máját, mint :a forradalmárnak e tolsztoji 
karikatúrája. E dilemma valóságosságát 
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azonban mindennél jobban s mindennél 
tragikusabban bizonyítja a tény, hogy a 
tolsztoji karikatúra mindeвnemű  emberi 
képzeletet felülmúlva realizálódott, a for-
radalmámnak ez a torz típusa ijeszt ően 
megtestesült századunk baloldali mozgal-
mában, csakugyan mesterséggé, méghozzá 
tulajdon emberei, tömeges lIkvidálásának 
mesterségévé züllesztve a nem-mesterem-
beri, lenini harcot. 

5. 
Elismerni az egyszerű  tényt, hogy a 

forradalom, a proletárforradalom sem 
holmi .színpampás történelmi pasztorál, ,az 
embertelen világállapot angyalian békés 
emberivé tevése, hanem véresen, ember-
telenül nehéz harc a vértelen, emberséges 
jövőért — ez nem csökkenti a proletár-
forradalom minden más társadalmai harc-
nál nagyobb erkölcsi presztizsét, nem 
mocskolja be a gyakorlati forradalmár 
tragikus dilemma elé állított moralitását. 
„Semmiféle etikának nem lehet feladata 
korrekt cselekvések számára recepteket 
kitalálni, és az emberi sors leküzdhetet-
len, tragikus konfliktusait elsimítani és 
letagadni. Ellenkez őleg: az etikai önesz-
mélet rámutat arra, hogy vannak helyze-
tek — tragikus helyzetek — amelyekben 
lehetetlen úgy cselekedni, hogy b űnt ne 
kövessünk el"' 7  — szól a tiszta beszédév-
tizedek távolából a forradalom minden 
rangú és rendű  teoretikusakoz, a marxis-
ta teoretikusokhoz is. S a magatartás, 
mely az értelmiségiek sokaságánál az eu-
rópai forradalmi hullám idején ebb ől az 
etikai öneszméletb ől született, a forrada-
lom gyakorlati vállalasa demítizált, föl-
di értelemben vett hebbeh konklúzióval, 
hogy ki vagyok én, hogy megfutamodjak 
a tett elől, ha Isten 'közém és a nekem 
rendelt cselekedet közé a b űnt helyezte 
— ez nem „forradalomgyalázásról" tanús-
kodott, hanem az emberi igényességnek, 
erkölcsi szenzibilitásnak csodálatosan 
szép, •kifinomult valóságáról olyan id ők-
ben is, melyeknek nem volt sajátja az 
emberségesség. 

A felismerés, hagy a forradalmi cselek-
véslk és a nem-cselekvésnek egyaránt 
le kell vonni az erkölcsi konzekveinciáit, 
s ennek alapján vállalni kell a gyakorla-
ti forradalrrliságot, de avval az éber, fa-
natizmust gátló etikai tudattal, hogy ez 
a vállalás nem mentes 'az individuális er-
kölcsi felelősségtől, vagyis hogy az em-
ber a forradalomban sem cselekedhet 
„mesterernberi" hideg módszerességgel, 
hanem a legnagyobb mértékben felel ős a 
tetteiért — ez a felismerés els őrendűen 
értelmiségi felismerés. Az Optimisták sin-
kói dilemmája — „... ma az a kérdés, 
hogy vagy vállalni 'a bűnök végtelexi so-
rozatát, a felelősséget minden csepp vé-
rért, amit a forradalom érdekében ontani 
fognak, vagy pedig azért, mert er őszak és 
vérontás bűn, megtagadni a szolidaritást 
az eszmével, mely semmiképp másképp, 
hanem csakis terror és vérontás által va-
lósítható meg, s azt mondani, ti legjob-
bak, a-kik öltök és halták a harcban (...), 
én jobb akarok leni, mint ti, én tiszta 
akarok lenni mindіen erőszak bűnétől" —, 
tragikusan feloldhatatlan dilemma, amely 
elsőrendűen az értelmiségieké. Lukács 
György etikai értékítélete, hogy aki nem 
abból a meggondolásból dönt a forradalom 
mellett, hagy eilkdlcsileg senki sem búj-
hat ki a forradalmi cselekvés vagy nem-
cselekvés felelőssége alól, az legyen más-
különben bármennyire is fejlett lény, ,az 
etika szempontjából a primitív, öntudat-
lan ösztönélet színvonalán  61118  — ez az 
értékítélet nem irányulhat vádolóan a 
proletárforradalom munkás-többségére, 
hisz a proletariátust az életkörülmények 
obljektíve nem képesíthetik többre, mint 
az etikailag „primitív, öntudatlan" ösz-
tиnélet reprodukalására, de annál na-
gyobb vadolóerővel irányul minden értel-
miségire, aki e dilemma megkerülésével 
611 csatasorba. Hogy a világháboгílból 
meggyötörten, rongyokban hazatántorgó, 
s otthon ismét csak animális nyomorra 
találó proletárnak nem lehet problémája  

a választás, hogy néki objektíve nincs 
választása, hogy puszta biologizmusra le-
fokozott életéb ől potenciálisan csak egyet-
len kiútja van, a harc, melynek erkölcsi 
probiematikájára életének primitív felté-
telei nem tehették fogékonnyá — ez ter-
mészetes, magától értet ődő . 

De nem lehet magától értet ődő  az, hogy 
egy fiatal értelmiségi, egy avantgarde 
költő  példaul, mint amilyen Lengyel Jó-
zsef volt, akkora averzióval viszonyuljon 
a forradalmár etikai problémáihoz. Az a 
karikatúra, melyet gyűlölködő  szenvedé-
lyességgel fiatalkori „riportázs-regényé-
ben", a Visegrádi utcában, majd a Prenn 
Ferenc hányatott életében a Tanácsköz-
társaság ún. etikus szárnyáról, els ősorban 
pedig Lukács Györgyről és Sinkó Ervin-
ről fest, arról tanírskodik, hogy az ifjú 
avantgarde-poéta már-már félelmetesen 
imnui is a forradalmi cselekvés személyes 
vállalásának etikai problémáival szemben. 
Holott ezeket a problémákat, a fenti mű-
vek tanúsága szerint, ő  sem oldotta meg 
— hisz azok megoldhatatlanok — de vé-
gig sem gondolta, hanem egyszer űen meg-
kerülte őket, kibújt tisztázásuk kínos fel-
adata alól. Az az ironikus fölény, amely-
lyel a Prenn Ferenc hányatott élete nyjl-
vánvalóan önéletrajzi címszereplője Ben-
czy—Lúkács Györgynek a forradalmi 
cselekvés etikai kérdéseit taglaló beszé-
déhez viszonyul, nem tényleges szellemi 
fölény, nem azé a fiatalemberé, aki e 
problémákon gondolatilag már túl v an, 
tisztázta őket, s megnyugtató következte-
téshez jutott, hanem azé a hetyke kama-
szé, aki mindehhez el sem ért még, „fö-
lénye" tehat a tudatlanragé. ,,Analfabé-
ták vagyunk nemcsak a filozófiában, ha-
nem ;a marxista literatúrában is. Vulgá-
ris marxisták voltunk egész közönségesen. 
A marxi dialektika szellemtörténeti, tör-
ténetfilozófiai perspektíváiról sejtelmünk 
sem volt" —írta Sinkó az Optimistákban 
a forradalom fiatal értelmisegeinék kol
lektív bírálataként, s ez az, amii Prenn 
Ferencet olyannyira jellemzi. A Vörös 
Újságot olvasva például ő  ,;egész mást 
vart. Viták helyett egyetlen felhívást: 
„Ma délben" — délben, délel őtt, Vagy dél-
után, mindegy — „nekiindulunk fegyver-
rel, életre-halálra, míg az új életet ki nem 
vívjuk!" Új életet ... Milyen ez az új 
élet? ... Ezt írta volna meg az ő  újságja!" 
— elégedetlenkedik Prenn, aki el őtt a 
forradalmi cél, a forradalom annyira várt 
eredménye sem világos, természetes te-
hát, hogy értelmetlenlik találja Benczy-
Lukács fejtegetéseit a forradalom eszkö-
zeinek, a forradalmi cselekvésnek etikai 
kérdéseiről, mint ahogy érthetetlenül vi-
szonyul :a гegénybeli Banicza Pista kér-
déséhez is — furcsa véletlen folytán lé-
nyegileg ugyanahhoz a kérdéshez, melyet 
az Optimistákban a kecskeméti szabó-
munkás tesz fel Sцlkó—Bábnak — ahhoz 
a kérdéshez ti., hogy ha már  nincs túlvi-
lági élet, érdemes volt-e Bujtor György-
nek meghalni. Prenn, a politikai biztos 
nem tud felelni e kérdésre — s nem is 
tudhat, mert nem tisztázta magában azo-
kat az „absztrakt" kérdéseket, amelyekr ől 
Benczy—Lukács beszélt —, ehelyett ijesz-
tően „forradalmári", százszázalékos-forra-
dalmári tanácsot ad a gondolkodó Banicza 
Pistának: „inkább valami új gépet kel-
lene neked kitalálni, Pista, és nem a tit-
kokat. Еlünk, halunk, minek err ől du-
málni?" 

Sinkó a Moszkvai naplóban feljegyzi, 
hogy bizonyos Nataiyija Ivanova, Sinkó 
Europe-tan közölt önéletrajzának orosz 
fordítója felháborodik fazon, hogy az ön-
életrajz annyi figyelmet szentel egy 
csendőr halálának, valamint beszél arról, 
hagy a forradalomnak is szüksége van 
emberekre, akik a hóhér szerepét .töltik 
be. „1Vfinden logika ellenére azt állítja, 
hogy hóhérról csakis a cinizmussal kap-
csolatban lehet beszélni. Ellenvetésemre, 
hogy halálos ítéleteket forradalom idején 
is hoznak, sőt kell lenni valakinek, aki 
végre is hajtja .azokat, ő  valósaggal fel-
haborodva csak a fejét rázza ..." 19  

A mai irodalomtörténet is sokszor „csak 
a fejét rázza", illetve a Prenn Ferenc-i 
„élűnk-halunk, minek erről dumálni" —
szerű  „fölényes" bölcsességgel vitatja •a 
forradalomról szóló magyar irodalom eti-
kai kérdésfelveteseinek helytállóságát. Az 
egyik kritikus például enyhén elmarasz-
talja Lékai János Vörös és fehérének ön-
életrajzi főhősét, amiért vállalja ugyan a 
harcot ,az ellenforradalom ellen, azonban 
az „expresszionista kor idealista h ősei-
hez" hasonlóan, akik „rendszerint nem 
tudják megoldani.., a kérdést", hogy 
„jogos-e, helyese az egyéni terror és a 
forradalmi erőszak" — ezekhez az idea-
lista hősökhöz hasónláan Lékai f őhőse 
„mindvégig nem tud megbirkózni saját 
egykori anarchista lépésének etikai érté-
kelésével, illetve ezt a lépést csak úgy 
tudja beilleszteni eszmerendszerébe és 
morális felfogásába, hogy annak b űгlössé-
gét a proletariátus nagy ügyéért hozott 
máгtirium tisztíthatja meg ..." 20  S egye-
temes irodalomtörténetünk szerint is pél-
dául A befejezetlen mondat István elv-
társának dilemmája — „az, hogy az éle-
tünket feláldozzuk, az két rossz fitying 
ahhoz .képest, amit erkölcsi javakban koc-
kára teszünk ebben a harcban" — olyan 
dilemma, ,;ami inkább az övé (ti. Déry 
Tiboré), mintsem a mozgalomé volt", 21  
Lukács György pedig a Taktika és etiká-
ban az erkölcsös cselekvés végs ő  megha-
tározását ,;nem objektív társadalmi hatá-
sában, hanem egy homályosan megfogal-
mazott elméletben kereste" s kérdésfel-
tevésében „a proletárforradalom mellé 
álló, de tudatában meg polgári tudós ví-
vódasa tükröződött". 22  

Pedig amíg irodalomtörténetünk „csak 
a fejét rázza", amikor szembetalálkozik a 
forradalom etikai problémaival, mindad-
dig nemcsak a forradalom emberi dimen-
zióit sikkasztja el, hanem azzal szemben 
is vét, amit szаkfeladatának tart: a for-
radalommal kapcsolatos magyar iroda-
lomból kilúgozza, vagy csak felemás, aka-
rom is — nem is módon fogadja el azt 
az irodalmat, amely ;az „utókor", a jelen 
legnagyobb figyelmére érdemesült. Hogy 
hogyan zajlott „kint" a Magyar Tanács-
köztársaság és a két háború közti mun-
kásmozgalom, azt megírták és megírják 
a történelemkönyvek; azt azonban, ho-
gyan zajlott a forradalom „bent", az in-
tim emberi valóságban, ezt csak azok a 
művészi dokumentumok tehetik id őtálló-
vá, amelyek nem kerülik meg, nem ta-
gadják le a forradalom és forradalmár 
tragikus konfliktusát — azt az erkölcsi 
dilemmát, amely nélkül minden forrada-
lom, amint Tolsztoj tévesen általánosí-
totta, pusztán a szakemberek dolga lenne, 
a forradalmárság pedig egy közönséges 
mesterreg, amely nem  611 fölötte a több-i-
nak. 

1  K. Marks: Ekonomsko-filozofski rukopisi iz 
1844. god. (K. Marks—F. Engels: Rani rado-

vi. Zgb., 1961) 
2  uo. 
2 Idézi Gyurkó László a Lenin, október c. 

könyvében (Bpest, 1967) 
M. Gorki: O Lenjinu (Zgb, 1950) 

5  U0. 
Kun Béla: Válaszjegyzék Romanelli alezre-
desnek. (Válogatott írások és beszédek. Bpest, 
1966, I. kđt,) 
Gyurkó László id. mű  
Lenin: Az Ifjúsági Szövetségek feladatai 
(Vál. művek, Bpest, 1948-49, II. köt.) 
Sinkó: Don Quijote útjai 

10  Sinkó: Ave vita (sudbonosna pisma, II. köt.) 
11  sinkó: Midlessex és Utópia (Korunk), 1927. 

4. szám. 
12 1. a Vox humana és a Forradalom és a for- 

radalmđr konfliktusa c. tanulmányomat 
1 зΡ Sinkó: Utolsó beszélgetés (Híd, 1963) 
1+ M. Frichand: Eti čka misao mladoga Marksa 

(Bgd, 1966) 
15 Sinkó: A véres mítosz 
1 4  Lukács György: Taktika és etika (ffj sym-

posion, 1965(1) 
UI. 
UI. 
Sinkó: Egy regény regénye 
Illés László: Lékai János (Lékai János vál. 
írásai , Bpest, 1963) 

s1 Ungvári Tamás: Déry Tibor (A magyar iro-
dalom története, VI. köt.) 
Kenyeres Zoltán—Tóth Dezs đ : Lukács György 
(uo.) 
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Mint megannyi forradalmi célkitűzési 
lapot, a_ Szervezett Munkást, a Jugoszláv 
Központi Muhkásszakszervezeti Tanács 
Köziönyét is a társadalmi és politikai 
szükségszerííség felismerése alapította. Az 
anyagi és politikai nehézségek ellenére, 
a vajdasági magyar munkásság hetilapja 
öt évfolyamot ért meg. 1923-bon jelent 
meg elóször, hogy •egy évi szünet után 
négy éves fejlődésnek indulhasson, s hogy 
1929 januárjában anyagi és politikai okok 
miatt megszűnjön. Kezdetben Belgrádban, 
később Szabadkán az Organdzovani rad-
nik testvérlapjaként szerkesztik. Program-
ja, radikalitása, a súlyosbító körülmények 
еllenére, legalábbis koncepciója szerint 
egyenrangúvá tette a rokon szellem ű  
jugoszláv munkáslapokkal. Rendkívüli 
nehézséget jelentett számára, hagy osz-
tályharcos sseerepén kívül a kisebbségi tu-
dattal is számolnia kellett, melynek lehú-
zó ereje nemcsak a , ;tudat" faxmájában 
mutatkozott, hanem azokban az üldözé-
sekben is, amelyekkel a régi Jugoszlávia 
belpolitikája fogadta a törekvéseket, me-
lyeket bár taktikusan nemzetiséginek bé-
lyegezhetett, nem rendelkeztek naciona-
lista vagy nemzetiségi tartalommal. A 
Szervezett Munkásnak nem volt nemze-
tiségi jellege, nem is lehetett, mivel ezt 
a fogalmat háború utáni társadalmunk te-
remtette meg, a társadalmi fejl ődésnek az 
a foka, melyet a frontális osztályharc 
győzelme után értünk e1, s amelyet kon-
szolidációnak nevezünk. 

A Szervezett Munkás szerkaszt ői tuda-
tóban voltak annak, hogy az osztályok 
rohamos polarizalódása, a közös ellenség 
elleni ívarc és a haladó erők összefogása 
idején a nemzetiségi kérdések háttérbe 
szorulnak, vagy ha mint elődleges problé-
mán :inszisztálnak rajta, kispolgári men-
talitáshoz vezetnek, mivel a kapitalista 
tersadalom nacionalista farmáiban elvesz-
nek, eltorzulnak a nemzetiségi tartalmak. 
A Szervezett Munkás koncepciója szerint 
(amelyet ugyan tételesen nem fogalmaz 
meg, de amelynek értelmében cselekszik) 
a vajdasági magyar munkásság jöv ője a 
jugoszláv pгoletarüátussal internacionalis-
ta szellemben való ün:tegrálódásában van. 
Az egyenjogúság kérdése a vállvetve har-
colás közös megoldásában tisztázódik —
történeknüleg indokoltan. 

Az elképzelés megvalósítása azonban 
két okból sem lehetett zökken őmentes. 
Még ma sem szabadultunk meg teljesen 
attól az előítéle:ttől, hogy egyes negatív 
társadalni jelenségek hallatára ne egy 
nemzetre, annak lényegi sajátságára gon-
doljunk. Vajon lehetett-e számítani a rá-
ció előítélebeket szétoszlató szerepére a 
szel;],eriüleg és társadailmülag egyaránt el-
maradott országban? Vajon milyen lehe-
tett a jugoszláv proletár természetes ma-
gatartása a korábban o-mperi•alista hódítók 
oldalán — bár öntudatlanul — ellene har-
coló magyar munkással szemben, aki, 
látszólag, csak taktikát csegélt? Csak ala-
pos ideológiai felkészültség és megfonto-
lás után lehetett kedvező. Az ideológiai 
érettséget •azonban még 'ma sem lehet ál-
tatenosítani. A Szervezett Munkás legln-
kább arra a természetes humánus kapcso-
latra számíthatott, mely azonos társadái-
mi viszony k között sínylődő, ugyanazt a 
szükségszerűséget érző  embereik között 
jöhetett létre, magától ért ődő  természe-
tességgel, függetlenül azoktól a torz tév-
hitektől, amelyeket +a régi gyöker ű , tájun-
kon már-már vegzetesen kilombosodott 
áіacionalüzmus oltott beléjük. Ezek azok 
az ,akadályok, melyek miatt a Szervezett 
Muxvkás kinyújtott kezét csak tartózkod-
va fogadhatták ei. 

A másik probléma, melyest az id ő  és ,az 
egyiittműködés próbája nem oldhatott 
meg, s amely e tekintetben az el őbbinél 
sokkal súlyosabb: a magyar munkásmoz-
golódásoknak nacionalista, sőt néha bor-
tysta mozgalomként való nynlvántartáaa, 
mely a magyar munkásságban nemcsak 
osztály, hanem nemzeti ellenséget is látó 
kis- és nagypolgárság, valamint eszköze, 
a rendőrség érve volt a Szervezett Mun- 

vajda gáibor 

a szervezett 
munkás 

mai szemmel 
kis elleni harcban. A lapnak több cikke 
számol be arról, hogy a sztrájkoló, mi-
nиmális érdekeiért harcoló nemzetiségi 
muadtбsságot milyen kifejezésekkel bélye- 
gezte a rendőrség. 

A Szervezett Munkášnak tehát a ma-
gyar munkásság konokrét társadalmi fel-
adatain kívül araég az előbbi két tényezőt 
is szem előtt kellett tartania, s csak tö-
rekvéseinek maximális következetességé-
vel szabadulhatott meg a testvérpártok 
előírtéleteitől, :illetve, csak így bizonythat-
ta be a tények elferdítésére hajlatinos pal-
gári szempontoknak, hogy a mozgalom-
nak kizárólag asztály-jellege van. A vaj-
dacági magyar munkásság öneszmélésé-
nek, történelmi tájékozottságának érde-
méből mit sexe von le az a tény, hogy a 
Tanácsköztársaság emigránsai, különösen 
kezdetben, lényeges szerepet vállaltaik ab-
ban a szervező-fölvilágosító munkában, 
melyet a Szervezett Munkás t űzött ki 
feladatául. Hangsúlyozni szeretném, hagy 
e hetilap társadalmi programja, valamint 
a иajdasági magyarság szerepéről alkotott 
felfogása talán .a legfontosabb háború 
előtti megnyilvánulása volt annak a nem-
zetiségi törekvésnek, mely jelenleg a vaj- 
dacági magyarságnak is egyik fontos 
problémája. Hozzá kell azonban tennem, 
hogy fejlődésünk dialektikája olyan fel-
té teleket teremtett, melyek a Szervezett 
Munkás akkor indokolt programja és jel-
szava mellett új irányvonalat tesznek 
szükségessé. Az akkor lényeget érint ő  cél-
kmtűzések a mai viszonyokra alkalnrazve 
— különösen a nemzetiségi politika szem-
pontjából — anakronisztikusan hatnak, 
sőt, fejlődésellenesek. A Szervezett Mun-
kásnak jelszóvá kellett föloldania az em-
bert, hogy a parola visszahatásával meg-
valósulhasson az ember. Az in!temac đana-
lianvus, az ugyanazon osztály különböz ő  
nemzetiségének azonos törekvése, nem a 
nemzetiségi határ végleges elmosódását, 
hanem — átmenetiileg — a nemzetiségi 
tudat feloldasát jelentette egy pillanatnyi-
lag fontosabb cél és mélyebb tartalom ér- 
dekében. Miután e célt — legalábbis a 
frontális osztályharc szempontjaból — el-
értük, mivel a hátralevő  teendők meg-
valósítása — kдΡn zolidá дΡiónk alapvető  jel-
legénél fogva — hosszabb időt igényel, a 
konszolidáció prableanatiká ј  nak szerves 
tartozékaként a nemzetiségi kérdés is föl-
bukkan, nem mint fejl ődésünk váratlan 
elágázása, hanem mint természetes kö-
vebkezménye annak a fejl ődési foknak, 
körülménynek, melyben élünk. Ezért tar-
talmatlan és tarthatatlan Kolozsi Tibor 
álláspontja Biri Imrével folytatott vitá-
jában, melyben — a kisebbségi problémá-
val kapcsolatban ma már elavult, bár ,a 
Szervezett Munkás korában, s talán a há-
ború után is kétségtelenül aktuális meg-
oldásokat javasol. 

Az elmondottak terméšzetesen nem je-
lentik azt, hogy a Szervezett Munkás sze-
repe a láp !megszúnésével elavult, s hogy  

ma higgadt krónikasként csak minit mun-
kásmozgalom-történelmi adatról, értekez-
leti beszámolóban szólhatunk róla. Meg 
kell jegyeznünk azonban, hogy csak azo-
kat a szempontokat és módszereket ve-
hetjük át, melyek mai körülményeinkben 
is alkalmazhatók. Ellenkez ő  esetben Kolo-
zsi Tibor hibájába esnénk. A tapasztalat, 
sajnos, mint Kolozsi esete is bizonyítja 
azt mutatja, hogy az örökségből gyakran 
azokat az elemeket vesszük át, melyek ma 
káros formalizmusként hatnak. Mintha 
gyakran megfeledkeznénk arról, hogy anti 
I  hetilap aktivitásának korában konkrét 
tartalommal rendelkezett,  ma  már felszí-
nességként, a megдΡldásra váró kérdések 
elkendőzéseként hat. A formát, s részben 
a tartalmat is, megváltoztattuk, s ahe-
lyett, hogy mindkettőt tovább fejleszte-
nénk, elavult formai reminiszcencáákКal 
vagyunk tele. 

Mit .hasznosíthatunk a Szervezett Mun-
kás gyakariatából? A tények tiszteletét és 
széles körű  alapos vizsgálatát semmikép-
pen, mivel szembetűnő, hogy a hetilap 
hasábjain gyakori :az események, bár tör-
ténelnnileg indokolt egyoldalú — megvi-
lágítása. Inkább az események szem el őtt 
tartása, vizsgálatuk mohósága érdekelhet 
bennünket. A tények egyoldalú beállítása 
ma is tapasztalható, csak éppen ellenkez ő  
előjellel. 

A Szervezett Munkás gyakran szemé-
lyeskedik is. Nemcsak egy osztályt vagy 
egy típust támad, hanem konkrétan egy-
egy jómódú falusi gazdát vagy akár egy 
gyárngazgatót is. Valahol a sze!kics;i határ-
ban egy sváb gazda nyakon vágja a szó-
fogadatlan bérest, a béres azonban nem 
marad adósa. Az el őzményekről nincs szó, 
de arról annál inkább, hogy a gazda utó-
lag valami anódon megkárosította a „büdös 
komorüstit". A tények beállítasa nem ob-
jektív, legfeljebb ú.gy nyerhet teljes iga-
zolást, ha a munkasosztály sziiksegszerű  
történelmi szerepére hivatkozunk. E túl-
zás — történelmileg vizsgálva — nem is 
túlzás, legfeljebb a konkrét tények szigo-
rú tisztelete szempontjából. 

A mai újságírógyakorlatot (akkor 
„munkáslevrelez ő" tollából szirtinaztak az 
előbbihez hasonló rövid és tömör nipor-
tak) azonban az a fajta túlzás jellemzi, 
amely történelmileg semmiképpen sem 
igazolható, legfeljebb sajátos kortörténeti 
jelenségként magyarázhatjuk. Mi a lénye-
ge ennek a túlzásnak? A nagyotmondás. 
Vitathatatlan, hogy nagy eredményekkel 
dicsekedhettínk. Kétségtelen azonban, 
hogy féleredményekben is b ővelkedünk. 
A féleredmény értékelése viszont a néz ő-
ponttól függ, s nem kételkedhetünk ab-
ban, hogy például a vajdasági magyar 
újságírónak nem köz иΡe.tlen érdeke az ob-
jektvütás, vagyis az, hogy a féleredményt 
a nyilvánosság előtt is féleredménynek 
minősítse. Hogy miért alkuszik meg az 
egyén ily módon, erről sokan írnak ma-
napság, kétségtelen -azonban, hogy a nem 
igazolható bels ő  okok játszák a legna-
gyobb szerepet koinproanisszumában. đ  
eredményt szerege látni, s így azt is lát. 
Nyilvánvaló, hogy !a féleredmény megva-
lósítójának is ez felel meg. Becsapjak 
egymást, s ezen kívül az olvasót is. Mind.-
hárman eredményről beszélnek, legfeljebb 
az olvasó zsörtölődik olykor, különösen a 
munkás. Mi ez, ha nem szemfényvesztés? 

A mi újságíróink túlzása tehát más jel-
legű  mint a Szervezett Munkásé, mert 
olyan eredményről ír, amelyet látni sze-
retne, és nem olyanról, :amilyet lát. Ma az 
ellenforradalmi gesztus els ősorban ebben 
a. formában. nyilvánul meg. Mert a fejl ő-
dés rugója nem a megelégedettség, hanem 
a hüányosság, ,az elégtelenség tudata. Ha 
az elégtelenség, elégedetlenség tudatát el-
fojtjuk, a fejl ődést fosztjuk meg lendüle-
tétől. Ez a legfontosabb, amire a Szerve-
zett Munkás tanít bennünket. 

A szépítő  túlzáson inszisztáló publücisz-
tikát tehát egy jó adag idealizmus is jel-
lemzi. Mert pozitív eredményeinket azért 
emeli ki egyoldalúan, illetve féleredmé-
nyeinket azért színezi ki, mert ily módon, 
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állítólag, újabb küzdelemre, még nagyobb 
sikerekre ösztönöz bennünket. A jó példa 
pozitív hatása, szükségessége vitathatat-
lan, de az is kétségtelen, hogy a helyzet 
felmérésének objektív módja, a fogyaté-
kosságok tudatosítása, az eredmények és 
a Lehetőségek elfogulatlan összevetése, te-
hát az önkгštika az a módszer, mely a 
legnagyobb serkent ő  erővel rendelkezik. 

A mi publicisztikánkra tehát a szépít ő  
túlzás jellemző , s talán az lenne számunk-
ra •.a legmegfelel őbb, ha fokozottabb ob-
jektivitásra törekednénk, hiszen társad:al-
mi rendszerünk alapvető  jellege miatt az 
atipikusság és az egyensúlybillentés ve-
szélye fenyegetne bennünket, ha a Szer- 

vezett Munkás végletébe esnénk. Az ob-
jektivitás igénye tehát angazsáltságot je-
lentene, a Szervezett Munkás-féle maga-
tartás viszont anarchiát. Persze, nem az 
intézményesített, „jól nevelt" kritikát vé-
dem, melynek lényegét Rehák T ázzló fej-
tette ki az Új Symposion 45. számában, 
hanem a tényeket alaposan mérlegel ő , 
csak a fejlődés érdekében elfogult bíráló 
gondolatot. 
A Szervezett Munkásnak a szervezett 

munkás volt acélja, ,amit a lapnak majd-
nem minden száma ki is hangsúlyoz. A 
munkásak kiszolgáltatottságával visszaél ő  
tulajdan дΡsokról szóló riportok gyakori be-
fejezése: „Hogy ez ne történhessen meg  

többet, szervezkedjetek!" Jellemz ő , hagy 
a szerkesztőség taktikusan elhatárolja 
magát a bolsevizmus elnevezést ől, mert 
szándékának valószínűleg kettős célja 
volt: egyrészt, a hatósagok el őtt nem vi-
selhette ezt az üldözött nevet, •másrészt, 
a kispolgári felfogású paraszt és munkás-
tömegeket úgy kívánta megnyerni, hogy 
kerülte a megbélyegzésnek számító nevet. 
Hagy e fenntartás csak szükséges külső-
ség volt, mi sem bizonyítja jobban, mint 
az, hagy állandóan figyelemmel kísérte az 
új szovjet társadalom építését, s hogy az 
osztályharc, az internacionalizmus, tehát 
a munkásak szervezetbe tömörítése volt 
a credója. 
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politikai költészet 
Kis GUBJK NАNDOR: 

SZERVEZETLENEKNEK! 
TUDNÁD! ha akarnád: 
Alamizsnáért nyúló kezed ökölbe szorítani, 
Urak előtt hajlongó derekad egyenesbe törni, 
Gyermeked testét takaró rongyot bíborral felcserélni, 
Asszonyod aszott testét a jólét gondtalanságával fölfrissíteni, 
Sivár odúdat vackaival kényelmes otthonná varázsolni, 
Az égig nyúló igazságtalanságok rendjét megszüntetni! 
TUDNÁD a dolgozók ma élő  nyomorát egy 
boldogabb jövővel meggyógyítani... 
Tudnád!!! 
LÁTNÁD! ha akarnád: 
A festett körm ű  kezek puhaságát, 
Kiváltságosak tő led megtört hatalmát, 
Gyermekeik selymét, külön nevel őjét, 
Kény:elemtő l duzzadó assonyok hóbortos divatját, 
Fénytől —pompától ragyogó palotákat, 
Fényűzésben duhajkodó, henye élettombolását 
TUDSZ! ha mersz 
LÁTSZ! ha akarsz 
De ősapád rabszolga vére zsibbasztja erődet, 
Kishit űséged bacilusa fertőzi meg elmédet, 
Pénz csaló délibábja tartja fejed az örökös igában, 
Elkápráztatott szemed csak a földöntúli mennyországot látja. 
Kiszakítod magad testvéreid vérz ő  szívéb ő l, 
Világ kizsákmányoltjainak szervezettségéb ő l. 
MIÉRT? 
Hogy urad kezében a korbács holnap keményebb legyen? 
Hogy asszonyod, gyermeked élete továbbra is kifacsart citrom 

legyen? 
Hogy robotért nyomor, betegség, korai öregség legyen a 

fizetésed? 
Hogy szegényházban vagy szemétdombon fejezd be életed? 
Ha nem akarsz tenni, csak úgy élsz tovább, 
Ez lesz a végzeted. 
AKARJ tenni, akkor tudsz... 
LASS! hogy megtaláld testvéred táborát, 
Mert ;egy vesszőt eltörni nem nehéz, 
De egy kéve vesszője állja a törést. 

Lássatok! Akarjatok! Hogy tudjatok! 
ÉLNI r ! r 

1926. szeptember 19-én jelent meg a Szervezett Munkásban 
Kis Gubik Nándor Szervezetleneknek! cím ű  verse, melynek 
alapján +az állami ügyész vádat emelt a szerz ő  egyen, bujtogatás 
és lázítás címén. Kis Gubik azzal védekezett, hogy versével 
csak a szakszervezetbe vnló tömörülésre szólítatta fel a mun-
kásságot. A bíróság hitelt adott védekezésélvek és felmentette 
a vád alá1. 

Ennyit tud meg +az érdeklődő  a sajtópörről készült jegyzi-
tekből1  s más hozzáférhet ő  anyag híjád, értékelésében kénytelen 
úgyszólván kizárólagosan a versre támaszkodni. A mai olvasó 
számáлa két vizsgálódási felület kínálkozik; az irodalmi és a po-
litikai. Ezt a két feliiletet azonban nem választhatjuk külön 
egymástól, ha +a Szervezetleneknek! jelent őséget akarjuk fel-
mérni. A Szervezett Munkás iгodalompolit іјkáját híven követő  
és megvalósitó versről van itt szó, mely „a mozgalmi jelleget 
tartotta szem előtt s a .politikai agitációt hatásosabb eszköznek 
látta, mint a művészetet" 2 A lap irodalomszemlélete tehát már 
eleve kizárta a szépirodalmi igényéket, és csak a politikai ele-
mek irodalmi formáit ismerte el mint egészséges proletárm űvé-
szetet. Igy ha kissé naiv mesterkéltséggel is, eljutott a politika 
és az irodalom azonvsitásátig, mikoris 'a művészetet mint az ön-
tudatos osztályharc eszközét fogta fel. 

A fentiekb ől következik, hogy Kis Gubik Nándor Szerve-
zetleneknek! című  verse nem nemesült és nem is nemesülhetett 
költészetté, hanem megmaradt a plakátvers, a mai olvasó szá-
mára mar idegenül ható, .agitációs reláciojn. Egyetlen célja és 
kritériuma a szervezetlen munkásosztály soraiban kifejtend ő  
propaganda, a politikai tudat felébresztése. Épp ezért nem is 
közelíthetünk felé a mai irodalmi igényekkel, hisz ha kirekeszt-
jük látókörünkb ől politrkusságát, nem marad semmi érdemle-
ges és figyelemre méltó. Ezért helyesebbnek tartam, ha mint 
politikai verset és nem mint irodalmi igényességre számító köl-
teményt tartjuk számon. 

Miután pedig eljutottunk az ilyen szemlélet kialakításáig, 
már beszélhetünk a vers jelentőségéről és értékéről is, anélkül, 
hagy meg;alkuvásra, szemet hunyó elnézésre lennénk kénysze-
rítve. Ami a legfontosabb, hogy ez a vers nem is íródott a 'köl-
tészet esztétikai igényével, maga a költ ő  sem tarthatta és tar-
tatta fontosnak a szépirodalmi törekvést. Ezért a költ ői képek, 
a metafórák, az átélések és az átlényegítések háttérbe szorul-
tak, lényegtelenné váltak és a Martalom, a téma, a vers fölé ke-
reskedett, túlnőtte és szétzúzta azt. Nem .a költ őiség, hanem a 
költői magatartas, nem .a művészi alakítás, a megjelenítés, ha-
nem a versíró heroizmusa vált els ődlegessé, s ez a mozgalmi 
politikai kiállás is +az egyetlen érdem, melyet képvisel. Kis Gu-
bik verse így válik történelmileg jelent ős dokumentum rхб , mely 
arról tanúskodók, hogy a jugoszláviai magyar kisebbség mun-
kásvezetői tudatábaл  voltak politikai helyzetüknek, és a meg-
váltást nem a nacionális érdekharcban, hanem az egészsége-
sebb társadalmi rendet teremt ő  proletármozgalomban keresték. 
S hagy ez :a mozgalom igényeiben nem rekedt meg a védekez ő  
munkásszervezkedésnél és távolabbi, teljesebb érték ű  célok felé 
mutatott, az kicseng a Szervezetleneknek! soraiból is. Nin' in-
dokolatlanul fagott gyanút és emelt vádat az állami ügyész, és 
hagy a szerzőt a bíróság mégis felmentette, az inkább a rebbe-
lisi jelszavak iigyes kétértelműségén és álcázottságán, mintsem 
hiányán múlhatott. 

Természetesen egészen mos kérdés az, hogy mennyiben volt 
helytálló és ,indokolt a Szervezett Munkás Lrodalompalitikája, az 
irodalom és .az irodalomtudomany szemszögéb ől. Nyilvánvaló, 
hagy ma már semmi esetre sem érthetünk egyet a proletkultos 
irodalmi elvekkel és nem is támogathatjuk a Szervezetlenek-
hez hasonló plakátirodalmat. Azonban nem is azért emlékez-
tünk meg erről a versről, és a vele kapcsolatos sajtópörr ől, 
mintha ezzel akarnánk kiharcolni a vajdasági proletárköltészet 
helyét irodalmunkban. Csupan alkalmasnak találtuk, ezt a poli-
tikailag mindenfeleképp jelent ős művet arra, hogy — ha nagy-
vonalakban is — é+rzékeltessük, mennyire függ az ilyen jelleg ű  
irodalom a heroizmus momentumának a meglétét ől, illetve hiá-
nyától, mert kétségkívül a konkrét politikai tartalom merész 
és bátor ;progresszivitása nélkül ez a vers nyomtalanul mosódna 
ki emlékezetünkből. És ezt nem szabad egy pillanatra sem szem 
elől tévesztenünk, most, amikor az évfordulón megemlékezünk 
politikus irodalmárainkról és most, amikor egyre inkább anga-
zsálód9k irodalmunk. Az ideális körülmény persze az, ha az 
angazsált irodalom egyesíteni •tudja magaban a politikai és az 
irodalmi értékeket. De nem árt, ha tudatában vagyunk annak 
is, hogy a politikai vonalat vesztett költészet még képviselhet 
valamiféle irodalmi értéket, azonban a költészet területér ől le-
tévedt plakártszövegnek legalább törtenelmi jelent őségéhez, ak-
tnа litásához és politikai progresszivitásához kell ragasrJkodnia, 
ahhoz, hogy ha nem is .irodalmi, de Legalább szellemtörténeti 
érték maradhasson a körtudatban. 

PODOLSZKI József 
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Egész délután a festőt néztem. Nem messze a felrobbant 
fúхбtomonytól, egy üres telket helyezte el az állványát. " Festé-
ket nem is hozott magával, csak egy vastag ceruzát, a7?a1 raj-
zolt. Meg egy üveg pá đdnkát is hozott, azt a festőállvány mellé 
áпјtotta. Egész délután гajzol t és itta a pálinkát. Kés őbb már 
berúgott, .altikor ea földre dobba a ceruzát, énekelni kezdett, és 
táncolt a festőállvány előtt. Lassan, ütemesen lépkedett, kett őt 
hátra, kettőt előre, néha oldalt lépett, aztán összeütötte a boká-
ját és meghajolt, ,a kezét a szívére szorította, úgy hajolt meg, 
aztán ,tovább táncolt és énekelt. 

Alig ötven méterre álltam ~tőle, de egyáltalán nem hallot-
tam, hogy mit énekel; a felrobbant fúrótorony helyén olyan 
szöryű  zaj jal tört elő  valamL piszkos-szürke gáz, hogy az em-
ber a saját szavát is altig értette. Egy hónappal ezel őtt robbant 
fel a fúrótorony, és azóta olyan sistergés van itt, hagy a kör-
nyeken lakó parasztok mar belesüketültek. Panaszkodtak is 
eleget, de a ikőоLájlĐtztató vállalat szakemberei megá1 Іapították, 
hogy ez az 5stеnteleл  láma nem haladja túl a megengedett 
határokat, és hogy еlviselhetö. Próbamák csak elviselni egy 
egész hónapig. Fin nyolc napja voltam itt, délutánonként jöttem 
csak a rohadt fúrótorony közélébe, hagy estig valamennyire 
megszokjam a zajt, de még így is éreztem, hogy duplájára n ő  
a fejem. Ezek a szerenosétlerek, akik a környéken laknak, 
egész biztosan bele fognak őrülni, mart még legalább két-három 
hónap :kell m,ime a robbanás helyét betömik. 

Az egyik mérnők mondta ezt nekem, aki a kőolajkutatók-
nál dolgozik. Autóbuszon utaztunk együtt, és ő  mesélte, hogy 
milyen nagy bajban vannak, mert felrobbant az egyik fúróto-
rony. Nem érdekelt títlságosan a dolog, de azért megkérdeztem 
tőle, hogy ki az oka annak, hogy felrobbant a fúrótorony. Sem-
mit sem émЛβek a kőolajhoz, meg a földgázhoz meg a fúrótor-
nyokhoz, mást nem is kérdezhettem t őle. A mérnök a vállát 
vonogatta, és azt mondta, hogy az ugyebár mindig úgy szokott 
lenni, hogy az az oka, aki dolgozott. Aki nem dolgozik, az so-
hasem oka semminek. Mindjárt tudtam, hogy ő  is ludas ebben 
a гabbeanás ügyben. A dolog még mindig nem erdekelt túlsá-
gosan, de akkor a mérnök azt mondta, hogy a parasztok sirán-
koznak a zaj mieatt. Belesüketültek mám, és hogy a baj még 
nagyobb legyen, a tolvajok is elszaporodtak, fosztogatják a kör-
nyéket éjszakánként, mivel a fékeiket parasztak a szörny ű  sis-
tergéstől nem hallják i<neg, ha valaki éjjel besurran a házukba. 

Másnap elutaztam a fúгбtomyokhoz. Néhány nap múlva 
már zúgott a fejem, majd szétesett, de itt akartam maradni 
mиnél tovább. A köxmyékbelfiek kezdett ől fogva gyanakodva mé-
regettek, nem tetszett nekik, hogy minden délután a házaik kö-
zött kódorgok, néha már kimondottan rosszul éreztem magam, 
ha összesúgtak a hátam mögött; éppen ézért nagyon megörül-
tem ra festőnek, eelhatáгoztam, hogy okvetlenül megbarátkozom 
vele. 

Egész délután néztem, ahogy rajzolt és iszogatta a pálinkát, 
vártam, hátha odahív, hagy megmutassa, mit rajzol, de ő  ügyet 
sem vetett rám, és amikor táncolni kezdett, tudtam, hogy hívás 
nélkül kel oda mennem hozzá, ha össze akarok barátkozni vele. 
Megkeriltem az állványt, a .táncoló fest ő  mögé álltam, a fülé-
hez hajoltam, és azt mondtam: 

— Szép kis rajz. 
Pedig egyáltalán nem tetszett. Egy újságárus kioszkot raj-

zolt a nagy fehéг  papírra meg .autóbuszmegállót. Az autóbusz-
megállónál egy nő  támaszkodott a korlátra, és a kioszkból is 
egy nő  nézett kvfelé. Fogalmam sem volt, hogy ezt a marha-
ságot miért kellett neki itt, ezen az üres telken megrajzolni, 
ahol még ilyen szönyű  zaj i5 van. Sehol a közelben nem volt 
sete újságárus, sem autábuszmegálló. 

A festő  srég minidig neon akart észrevenni, tovább énekelt 
és táncolt, úgy tett, mintha nem is hallaná, hogy mit mondok. 
Dühös lettem, és azt mondtam neki: 

— Ezt otthon is megrajzolhatta volna. Igazán kár volt ide 
cipelni •az állványt meg .a papírokat. . 

Aztán gyorsan azt mondtam: 
— De azért szép kis rajz. 
Felém fordult, de még midig nem szilt semmit. Aztán 

megint azt is vacak ceruzarajzot nézte, és énekelt meg táncolt. 
Lehetetlenül viselkedett, mint aki nem egészen normális. Egyéb-
ként is lehetetlen alak: alacsony, sovány ember, a nyaka alig 
látszik, aránytalanul nagy a feje, és őszülő  kecskeszakálla van. 
Egy hosszú. süveg kellene csak a fejére, és oda leehetne álltani 
a kerti törpék közé: Láttam araár ezel őtt is néhányszor az utcán, 
mindig valami papírokat és képeket cipelt, lógatta a fejét, és 
sohasem nézett fel az emberekre, akiknek csak a melléig ért. 
Most;. ahogy. itt imbolygott előre-hátra, szinte félni lehetett, 
hogy egyszem csak leesik a feje és elgurul valahová. 

Nem .tudtam, hogy mit kezdjek ezzel a hülyével. Megkerül-
tem, odaálltam a rajz elé, "az autóbuszmegálló korlátjára tá-
maszkódó nőre mutattam, és azt mondtam: 

— Szép nő . Szép., karcsú nő , és szép, hosszú haja van. Na-
gyon széretem a hosszú liajú nőket. 

A nagyfejű  festő  csúnya fkiđirt vágott, és most sem szólt 
semmit.. Egy öreg paraszt jött keresztül a telken, megállt a kö-
zelünkben, zsíros fekete kalap volt a fején, és összesz űkillt sze-
mekkel méregeteett engem. Dögölj meg, gondoltain magamban. 
Valamelyik éjjel alaposan fеLforgatták a házát, és tudtam, hogy 
azért bámul rám ennyire. A Buresár meg a Szabó Miiki kop-
pasztotta meg. Minden .megmoždítható dolgot kiгánnaltak a há-
zából: ABuresámékra is dühös voltam. Itt voltak már, amikor 
én megérkeztem. Hívtak, hogy csatlakozzak hózzájuk, de nekem  
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nem volt ehhez semmi kedvem. Mindenféle vackot összeszed-
nek, és én nem szeretem az ilyesmit. Ettől a zsíros paraszttól 
is ellopták még az ébseszt őóráгt is. Fs ez 'a szemét alak még 
engem fixíroz, mintha én vittam volna el az ebreszt őóгбját. 
Mindenesetre jál jött nekem a fest ő. Jó, hogy együtt látott ben-
nünket. 

Az újságárusnőre mutattam, és azt mondtam: 
— Ez is nagyon szép nő. Határozottan szép. 
A festő  összecsapta a bakáját, mélyen meghajolt a rajza 

előtt, ielmisolyodott, és abbahagyta az éneklést. Tovább táncölt, 
de most mám sakkal lassabban lépkedett, és nem énekelt. 

— Szép arca van — mondtam. — Határozottan szép arca 
van. Szerelmes belé? 

Végre abbahagyta ,a táncolást is. Felvette a pálinkásüveget, 
ivott belőle, megtörölte az üveg száját; és átnytíjtotta nekem. 
Én is ittam belőle. Gyönge szilvapálinka volt. Nem ttíhok, de 
az ilyen langyos vízb ől egy egész üveggel meg tudnék inni, 
anélkül, hogy a szemem megrebbenne. Ezt a nyavalyás fest őt 
persze már fél liter teljesen kikészítette. 

— Jó pálinka — mondtam neki, és viszatettem az üveget 
az állvány mellé. 

A festő  a rajzot nézegette,. a mutatóujját végighúzta az 
újsagárúnnő  arcán és azt mondta: 

Nagyon szép. 
— Hatarozottan szép nő  - mondtam.. - Szerelmes " belé? 
Megint mosolygott, és azt mondta: 
—Üljünk le. 
Leültünk a földre, a fest ő  maga elé húzta a pálinkásüveget, 

ivott belőle, átnyújtotta nekem, és közben mereven nézte az 
újságárusnőt. 

— Szerelmes belé? — kérdeztem. 
— Nagyon nagy köd volt egyszer — mondta —, az embe-

rek sorra elolvadtak, olyan fehér és: nedves volt minden. Akkor 
egészen közel mentem hozzá, ástam és figyeltem. Ő  nem vett 
észre engem, mert rettenetesen nagy volt a köd. Azt hitte, hogy 
senki sem látja, és akkor nagyon szép volt. 

— Szólni kellett volna hozzá valamit = mondtam. 
— Nagyom szép volt, amikor azt hitte, hogy egyedül vari 

és hogy senki sem latja — mondta a festő. —Sima és fehér 
volt az :arca. 

Ekkor eszembe jutott valami. Gondolkodtam egy ideig, az-
tán kimondtam: 

— Szeretném, ha szemüveget rajzolna neki. Vastag len-
cséjű, kerek szemüveget. 
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-- Miért? — .kérdezte meglepetten. 
Megvontass a vállam. 
— Csak — mondtam. — Nagyon szeretném, ha szemüveget 

rajzolna ;neki. 
— Nem — mondta a fest ő, és most olyan volt, mint egy 

duzzogó kerti törpe, akinek elloptak a sapkáját. — Eszem ágá-
ban sincs szemüveget rajzolni. 

—Kár — mondtam. —Sohasem hord szemüveget az illet ő? 
— Nem — mondta a fest ő . —Szép szemei vannak, és soha-

sem hord szemüveget. 
— Kár — mondtam. — Nagyon szeretném, ha szemüveget 

rajzolna neki. 
— Miért van úgy odáig azért -a szemüvegért? —kérdezte 

idegesen. 
— Tavaly télen ismertem egy szemüveges lányt — mond-

tam. — Nagyon fiatal volt, es három nap múlva elutazott. Már 
amikor megismertem, tudtam, hogy három nap múlva el fog 
utazni. 

A festő  elgondolkozva nézett rám, ,aztán megint az ú ј s .g-
árusnőre. 

— Nem — mondta. Nem rajzolok neki szemüveget. Soha 
életében nem hordott még szemüveget. 

— Akkor kezdett esni :a hó — mondtam. —S űrű  nagy sze-
mekkel esett a hó, és én egész éjjel az utcán sétáltam a szem-
üveges lány miatt. Fogtam a kezét, és magas házak között sé-
táltunk. Minden fehér volt, az emberek, akikkel találkoztunk, 
mind tiszták voltak, még a magas házak is egészen tiszták vol-
tak. 

— Minden nap vásárolok újságokat — mondta a fest ő . —
Egyenként vásárolok mindenféle vacak újságot, aztán eldobom 
őket, beléjük sem nézek. 

— Három napig egyfolytában esett a hó — mondtam. —
Nappal nem akartam kimenni az utcára, de amikor besötéte-
lett, és csak a hó világított, akkor kimentem a házalt közé, és 
sétáltam a szemüveges lánnyal. Semmi mást nem csináltam, 
csak fogtam a kezét és sétáltam. A barátaim, ha tudnák, ki-
röhögnék .a lelküket. 

— Nekem ez egyáltalán nem nevetsséges — mondta a fest ő . 
— Levélpapírt is vásárolók minden nap, pedig már legalább tíz 
éve nem írtam senkink. Tele van .a szobám levélpapírral meg 
mindenféle színű  borítékkal. 

A zsíros paraszt jött visszafelé a telken keresztül, látta, 
hogy egymás mellett ülünk !a fest ővel és beszélgetünk, most  

nem állt meg és nem nézett rám olyan gyanakodva. Határozot-
tan jó ötlet volt, hogy megbarátkozzam ezzel a fest ővel. 

— Három nap egymás után, minden éjjel az utcán sétál-
tunk — mondtam. — Egyszer megkértem, hagy vegye 1e 
a szemüvegét. Egész közelr ől néztem az arcát, és úgy láttam, 
hogy össze van n őve a két szemöldöke. Most már tudom, hogy 
nem volt összenőve, de akkor közelr ől úgy 1attam. Mondtam 
neki, hogy soha senki más el őtt ne vegye le a szemüvegét, és 
ő  ezt meg is ígérte, és aztán tovább sétáltunk, pedig tudtam, 
hogy el fog utazni. Ha a barataim megtudnák, egész biztosan 
halalra röhögnék magukat. 

— Egyáltalán nem nevetséges — mondta a fest ő, és már 
nagyon részeg volt. —Giccses képeslapokat is vásárolok min-
den nap, pedig még képeslapokat sem írok senkinek. Bedobom 
őket a szemétkosárba, mint .az újságokat is. Csak a levélpapí-
rokat tartom meg, de azokra sem írok soha sennuit. 

Sietve ittam a pálinkát. Olyan volt mint a langyos víz, de 
ez .a nyavalyás már kikészült t őle, és nem akartam, hogy tel-
jesen elveszítse az eszét. 

Felemeltem az üveget és azt mondtam. 
— Elfogyott. 
Sötétedni kezdett, hideg volt így a földön ülni, a hátunk 

mögött istentelenül sistergett az az átkozott szürke gázoszlop. 
— Menjünk — mondta a fest ő , és nagy nehezen feltápász-

kodott. Én is felkeltem a földr ől és segítettem neki szétszedni 
az állványt. 

— Maga hol lakik? —kérdezte. 
— A szállodában — mondtam. — Nem ismerek errefelé 

senkit. 
— Jöjjön el hozzám — mondta, és összegöngyölítette a fe-

hér papírt, amire regész délután rajzolt. 
Illett volna 'szabadkozni, de féltem, hagy meggondolja ma-

gát ez a félhülye. Ezért csak azt kérdeztem: 
— Nem zavarom? 
— Dehogyis — mondta. — Nagyon örülnék, ha eljönne hoz-

zám. 
— Nem bánom — mondtam. — De csak ha nem zavarok. 
— Nem zavar, nyugodt lehet — mondta. 
Akkor elindultunk egymás mellett, .a fest ő  erős•en dülön-

gélt, lassanként mindent kiszedtem a kezeb ől, végül ő  már csak 
az összegöngyölített papírt vitte. Jó fél óráig mentünk, a gáz-
oszlop sistergése alig hallatszott, amikor egy emeletes házhoz 
értünk; ide vezetett be a fest ő . A közelben nincs is több ilyen 
nagy ház, a festő  a harmadik emeleten lakik, egy szobája v an  
csak, meg mosdбhelyiség. Meglepően rendes és tiszta szoba, 
csak az egyelik sarokban van rendetlenül felhalmozva egy rakás 
kép meg rengeteg levélpapír és boríték. 

— Évek áta itt hevernek már a képek — mondta, amikor 
látta, hogy :a papírhalmazt nézem. 

— Csak egy ágy van — mondtam. 
— Van egy gumimatracom is — mondta. — Majd felfújjuk, 

és •én azon alszom, maga pedig az ágyban. 
— Dehogyis — mondtam. — Én akarok aludni a gum івъat-

racon. 
— Szíиesen átengedem az ágyat — mondta a festő . 
— Szó sem lehet róla, mondtam. — Mindig nagyon szeret-

tem gumimatracon aludni. 
Akkor felfújtuk a gumimatracot, •a fest ő  két pokrócot adott 

és lefeküdtem. A fejemet .a poros !képek felé fordítattam. Kora 
este volt még, de reméltem, hogy a részeg fest ő  hamar el fog 
aludni. 

Amikor lefeküdt, megkérdezte t őlem: 
— Nem is látta azбta? 
— Kicsodát? — .kérdeztem. 
— A szemüveges lányt — mondta. 
— Nem láttam — mondtam. — Elutazott. A negyedik éjjel 

egy bemeszelt pofájú kurvát szedtem fel valamelyik kocsmá-
ban. Feljött hozzám és amint megfogtam, rángatni kezdte a fe-
jét és üvöltött mint a szamár. Ki is rúgtam gyorsan. Akkor már 
a hó sem esett. 

A festő  tеnyleg gyorsan elaludt. Halkan felkeltem, felöltöz-
tem, és kisurrantam ;a szobából. A kulcsot is magamhoz vettem, 
és elindultam a gázoszlop felé. Szerencsét hozott nekem a fest ő . 
Az első  helyen nem találtam ugyan az égvilágon semmi érdem-
legeset. A második házban abba kellett hagynom a kutatást, 
mert a szomszéd szobában felébredt valaki, a harmadik helyen 
azonban szép rakás pénzt talaltam az egyik szekrényfiókban. 
Zúgó fülekkel, de elégedetten mentem vissza, és a pénzt a sa-
rokban heverő  képek és levélpapírok közé rejtettem. Itt eláll-
hat egy ideig, ;a kutya sem fogja keresni. 

Reggel a festő  felállította az állvanyt a szoba közepén és 
kifeszítette rá a rajzot. Sokáig nézte, aztán azt mondta: 

— Szemüveget rajzolok .a korlátra támaszkodó n őnek. Szép 
nő  az is, szép hosszú haja van. 

— Rendben van — mondtam. — Igazán örülnék, ha szem-
üveget rajzolna neki. 

Igazi szerencsemalac. Nagy fej ű , szakállas szerencsemalac. 
Ha kell, ez az életére is megesküszik, hagy egész éjjel azon a 
rohadt gumimatracon aludtam. És még a szemüveges lányt sem 
felejtette el. Úgy látszik, meggy őzően adtam elő  a mesét. Igaz, 
a dolog pontosan úgy is történt, ahogy azt ennek a félhülye tör-
pének elmondtam. De ez most nem fontos, az újabb részleteket 
majd kigondolom. Egész biztosan elhiszi azt is. És hamarosan 
már tegezni fogjuk egymást. 
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brasnyó istván 

csontvidék 
(prózaversek) 

Milan Ѕ tаnojev : GRAFSKA 

FOLYAM 
Szántja a homokot a szendergő  .a homoktányéron. 
Oly soká merül meg benne a telihold képe, arcomban. 
A feketével kihúzott víztükrön senki nem ül csillagon vagy 

rönkön. 
Túl kkarán, s az úttalan tájon már borzongnak a réti madarak, 

a zsombék, a szél: fűben kúszik a hajnal. 
Maiért itt hajnal? 
Milyen célla•1 é бpül fedezékké fölébünk? 
Még le sem . égett az estéli tuskó, máris vízzé és fennyé omlik 

a parázs, is túlpart, anvely kétségtelen. 
Később, talán a nappal, majd szárnya tamad, az én keser űsé-

gemből, vagy ahogy felmorzsolja magát, szükség szerint; —
egy ág, gyökér, ,kéz, ritka sziget —elképzelhet ő , miként ido-
mul. 

(Példabeszédek a lassú vízr ől.) 
Ha majd szemtanúja leszek ezeknek a hazugságoknak, miel őtt 

megbankóznia velük úgy, hogy változatlan maradjon a fel 
színe, és csak az kételkedjen, aki az aranyat kimossa: 

Képzeljük el, hogy valahol beérik, hogy ennek az indának (vagy 
akkor minek?) a végen hatalmas sárga gyümölcs lapul és 
fröccsen_ az égre! 

0, majd a nyár a hajókkal a jeges felh ők között — vonalak 
a vízen és könnyed siklás, vígirányban — mit nem hord ez 
a test, lehetetlenségében és a várakozásban, egy újfajta tar-
talmat ezek közé sz űkítve anandössze annyi, mint •a hajó-
törzs. 

1;s szá•ntja a homokot a szenderg ő  a homoktányéron. 
Miben ;különb a hangoktól — a hangoktól, amelyek kö гüпгják? 
Először elhalnak rajta .a lépések. 
De egyre nagyobb visszhangot ver a fákban. 
Ez a szárny boldogsága. 
Kőről kőre röppen rajta :a zörg ő  kárókatona, akár az ólom —

hát ez lenne az az áthághatatlan, ahol az ember odafelé tart, 
hagy visszautat találjon, amely •a két part között leng? 

De mindig új .tézis .a szépség, ahogy •a mocsokból kilábal; és 
végül kivet magából. 

Nem lehet másképp megoldani, sem összecsomózni, sem kibo- 
csátani a világba; térdepеЖіј. keld előtte az azúrban. 

Ködökből nőtt a söгénye,  •a mögé rejtőzik, vagy fal áll előtte, 
és nem jut túl rajta, .megreked és elt űnik vagy előtűnik? 

Soha valami szokatlant! 
Mindig az egyenes vonal képét viszi magában, és ez igazán 1 в1-

kesítő , ahogy kettércnetsz és nyakaz a messzeség felé, egyre 
gyorsabban. - 

Így köszönt ránk :a szárazság. 
A folyam súlyosabb marad az es őnél, huzamosabb 'a halászsas-

nál és kisebb ;a fecskénél. 
Ott döng egy gyufásdobozban. 

A DÚC 
1jszakánsként egy helyet keres, ahol kiszabadulhatna suhogán 

és forogva a kemény .terepen, mint a kardliliom. 
Еs növekedik Іanёikйі, hogy az éjszaka, vagy akármi az éjsza-

kában számon tartaná növekedését, csak kihajt a világba. 
Aztán fentr ől már messzire látni. 
Lefelé eltörpül a föld, és mily madarak élnek a dúcban! 
Mar a neve sem mellékes, mert érteni kell ehhez a névhez; 

mintha csak gombra kalapjába lenne odatűzve, úgy állhat 
meg alatta akárki a nyálkás talajon. 

Meg honnan a bátorsága, kitartóan mutatni •az égre? 
Az első  gondolat vele kapcsolatban mindig az: kidönthet ő-e? 
Később semmi sem fontos. 
Űgyel .az útjáгa, mint a hajnalban születettek. 
Еs akkor látni: a dúc nem nő  tovább. 
lšpp elég magas, épp elég f ű  hajtott ki körötte. 
De tévedés lenne abban :a hiedelemben élni, hogy a dúcok sza-

porodnak — csak a könny ű  vidék kilengései, ahogy minden 
felfelé tart, vagy legalábbis egy id ő  múlva arra veszi útját. 

A £a megmunkálatlan, és rendre elhal, amikor a dúc már réges-
rég halott, ugyanúgy. 

És nincs az a távolság, amit nem tudna akárhogy is bemérni, 
magányosan és élettelenül. 

Ez viszi az rajfok elé, és könnyedén gyalogol keresztül minden 
emberkéz emelte építményen. 

Dicsérik a dúcot, mert nem terem benne semmi. 
Csak a madarak — s aki áSmába:n közelíti, ott függ majd napo-

kig a réti fűből font kötélen vagy egy kenderszálon. 
Ki emeli le? 
Honnan lenne létra, amely az ég kékjét is megérinti? 
Olykor nekiütköznеk a vadlibák, és szilánkokra zúzza ékjüket. 
Csak •a toll marad utánuk, pihés szálak, s ezek nemsokára el- 

borítják a földet, csiklandozzák a jeges ajkakat. 
Csak .a varjúraj tesz túl rajta, a hollónép, amely fejvesztetten 

mнenekül és éhesen. 
Ha megállapodna ez a kép! 
Lobunk elé terítve, mint á ггnyékuл:k, s futnánk utána, hogy el-

tapossuk, végre, dühvel és gyűlölettel. 

PERSFEKTIVA 
Húsz lépésnyi láthatár, amin belül minden világos. 
Ekkora helyen senki nem bont vitorlát, és a kék hátú sólyom 

az ilyesmit röptében elkerüli. 
Ahol a szélmalom képtelen megkapaszkodni a leveg őben. 
A magam élé bandzsított tüzes sík, és lezárt forgása az ellen- 

tétes magasságban, mert ott élez ődnek a súlyos karmok. 
De valamii sokasodük ugyanakkor és vetekszik titokban a látha- 

tatlan nappal, méghozzá itat, az árnyékban. 
Itt olvad le páncélja, és .a csontos kövületeken kihabzik a fehér 

virág, a •látók havas szeme. 
Egyfajta szemlélődés. 
És odafönn a karmok, mint megdermedt villám. 
Nem mondom, hagy bármelyik pillanatban lecsaphatnak, ezt 

nem álutam — de mindig fönnás — a helyzett ől függ — a 
lehetőség, hogy aani tegnap még nyugodt és zajtalan volt, 
ma a hátamba mar. 

Megtanulok hátat fordítani is•mer őimniek. 
Marad a játék és a meddőség. 
De minden mozdulat új .és új kezdetet jelent, ha fordulok, las-

san teszem meg •az utat a világító görbén. 
Nehézkesnek mondanak engem, aki pusztán csak megfontolt-

ságtól lélegzem, a kelleténél jó иal kevesebbszer. 
A friss ugarból bantam hajfonatom a vasszürke őszben, és fe-

jemben a vetés, a vörös hold magja szárba ütközik. 
Csontjain' az én hazám. 
Egyetlen perspektíva, amely 'a homály felé törekszik. 
Oly későn találtam rá, hogy egyel őre lehetetlen számolni vele, 

most már igazán, tekintet nélküd magamra, hagyom elsu- 
hanni, nem olyan biztonságos e csigaház, ha elém rémlik. 

Egy síkban élem az é1etem, mer őlegesen lefelé, s arra gondo- 
lok, hogyan is ékelődhetnék a sárga napba? 
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Abból a tényb ől indúlnék ki, miszerint 
az önigazgatás társadalmunk uralkodó 
társadalmi viszonya, az érdekek összehaе-
go!lásánakes a konfliktusok megoldásá-
nak a mechanizmusa. Ezek szerint az ön-
igazgatás olyan viszonyok összessége, 
amelyekben lehetővé válik a szocialista 
fejlődés ellentmandásainak, különböz ő  
problémainak —így ,a nemzetiség,i prob-
lémáknak egyenrangú, demokratikus úton 
való megoldása is. A lényeges és dönt ő  
fontosságú tény számunkra az, hogy a 
végső  megoldás ne az ,etatista jelleg is-
mert nyomait viselje, hanem kifejezze 
a lehető  Legtágabb értelemben vett kö-
zösség ,akaratát. Ez utóbbi igényb ől nem-
csak az következik, hogy síkra szállunk 
a döntéshozatal legoptimálisabb demmokra-
tizá1бdasáért, hanem az is, hogy az ilyen 
úton elért megegyezések, megállapodasok, 
döntések és törvényerej ű  határozatok na-
gyobb mértékben angazsáljak az embere-
ket azoknak végrehajtasában és betartá-
saban. Nincs itt szó semmi másról, csak 
arról, hagy a megállapodá в  alanyai kö-
vetkezetesek legyenek önmagukhoz, azok-
hoz a döntésekhez, amelyek közös állás-
pontjaik gyümölcsei. 

Sajnos, ez a fent említett következetes-
ség nagyon sokszor nincs összhangban a 
deklarált határozatokkal és a megoldást 
kezdeményező  lépésekkel. Ez a megálLa-
pítas sajnosabb, amikor az ilyen köve.t-
kezetlenség vagy patópálos viszonyulás a 
nemzetek és nemzetiségiek valamely meg-
oldásra vágyó problémáját hálózzak be. 
Még szembeötlőbb az Ilyen magatartás, 
amikor már a mindenki által elfogadott, 
konkretizált feladatokat kellene életre-
hívni. Éppen ,azokak, amelyekért szavak-
kal kardoskodtak, üléseztek reggelt ől dé-
lig, déltől késő  estig, vagy utazgattak fa-
lúkról a kommunaközpontokba, onnan a 
városokba és f ővárosokba — csak azért, 
hogy minél alaposabb legyen az eljövend ő  
megállapodas, az a politikai konvenció, 
amelyet olyan nagy körültekintéssel vi-
tattak meg; és nem kevésbé tették ezt 
azért, hogy az esetleg hosszabbra nyúlt  

megbeszélésekre „pazarolt" id ő  megtérül-
jön a döntések gyors és hatékony végre-
hajtásában. Hiszen ez csak természetes 
feltevés, ha szem előtt tartjuk azt az ele-
mi tényt, hogy a közvetlenül is érdekel-
tek közös megalLapodásáról van szó. 

Sok esetben az ,említett „elpazarolt" id ő  
nem hogy nem térül meg a megállapodá-
sok .következetes és gyors végrehajtásá-
ban, hanem még meg is kétszerez ődik. 
Úgy elhúzódnak a megvitatott döntések 
végrehajtásai, hogy bizonyos idő  elmúltá-
val ismét napirendre kerülnek és futnak 
Ugyanazon a — különben demokratikus —
vitaúton, ,amelyiken már egyszer végig-
mentek. És nem tudni előre, hogy hány-
szor leszünk szemtanúi ennek a körfor-
gásnak. 

Az ilyen :esetekben nemcsak objektív 
és ,anyagi nehézségekr ől van szó, hanem 
másról is. Sokkal többr ől mint objektív 
nehézségrő l. Arról a nacionalizmusról be-
szélhetünk itt is, amit .a beszámoló úgy 
fogalmaz meg: „Nem dühöng, de Lappang, 
és állandó csendes forrásban van. Számá-
ra kedvező , ha a dolgokat nem visszük 
végig, ha halogatjuk •a problémák megol-
dasát, ha merevs "egünk és renyheségünk 
miatt kételkedünk 'az elképzelések éssze-
rű  voltában, vagy megvalósításuk lehet ő-
ségében.". 

A fönti idézetb ől azonban csak egysíkú 
vetület érződik, az, hogy a késedelem na-
cionalizmust szül; márpedig a fönt emil-
tett okozati összefüggés arra is felhívja a 
figyelmünket, hogy a halogatást, a reny-
heséget, stb. nem volna szabad ilyen sta-
tikusnak, adottnak és nem utolsó sorban 
normálisnak venni, mert, szerintem, ezek 
az objektív elodázások már a nacionaliz-
mus tüneteit is magukban rejtik. Ugyanis 
arról van szó, hagy csak nacionalizmus 
szülhet nacionalizmust. Mas 'Lapra tarto-
zik az, hogy az okot természetesnek ve-
szik és legtöbbször objektív vagy szubjek-
tív nehézségnek tűntetik fel, míg a kö-
vetkezményt már nevén nevezik. Úgy 
gondolom, hogy az ilyen természetes „szo- 
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kis" csak :a politikai 1eo¢дovozás egyik 
momentuma, mert ha a halogatás, a reny-
heség, :a bürokratikus megállapodottság, 
az erőtlen végrehajtás — tehát minden 
j:elenség, iamelyák kedvez alappangó na -

cionalizmus megszületésénеК  -- lappangó 
nacionalizmust szül, akkor számomra el ő- 
ször iš azok a nacionalisták, akik ezt a 
lappangást, stb. elősegítik és éltetik, az-
zal, hogy halogatják a problémák meg-
oldását, elnézik és a legtöbb esetben nor-
málisnak tűntetik fel az eltolódást. Sok 
esetben ez a „normális" az- objektív ne- 
hézsége зkkel lép szövetségre, elvitatva 
minden lépcsőzetes megoldást, amit a p 11-
lanatnyi lehetőségek esetleg megengedné-
nek. Még szembeötlőbb :az ilyen magatar-
tás ott; ahol az objektív nehézségek és az 
anyagi eszközök hiánya már nem igazol-
ják :az igények és a megvalósítások közti 
eltérés!eket. 

Igy igazolja magot •a történelem, ami-
kor arra hívja fel a figyelmünket, hogy 
a nemzeti kérdés és a nacian,alizsnus min-
dig más-más formában jelentkezik, és :ak-
kor tévedünk, ha nem tudjuk azokat meg-
nevezni. Legtöbbször nem is kell megne-
vezni, de akkor legalább a megfélel ő  esz-
közökkel harcoljunk ellene. 
нasonló szempontokat tartok szem el őtt, 

amikor :a normatív tevékenység hatéko-
nyabb szerepére iakarom felhívni a figyel-
met, ,különösen az olyan területeken, ahol 
lehetség.es és pozitív a jogszabilyozás. 
Olyan problémákra gondolok, amelyekről 
már több éve, a véleménycserék és állás- 
pontok olyan ,egységesek, hogy semmi 
akadálya unnak, hogy ezeket a megálla-
podásokat és döntéseket ne emeljük tör-
véлyerőme. Sok dilemmát, lehetőséget az 
elodázásra kizárna egy-egy ilyen törvény-
eróre emelt önigazgatói, társadalmi vagy 
társadalmi-politikai megállapodás. Ugy- 
szintén kevesebb lehet őséget nyújtanánk 
az anonim nacionalizmus kibo:ntakozasá-
ra, és megelőznénk a beszámolóban is 
emutett „lappangó nacionalizmust". Sze-
rintem ez a problematika egészének az 
igazsága. 

Eddigi fejiődesünk górcsöve ama irá-
nyult, hogy az etatista örökség lerakódá-
sait megmutassa, hogy lerakódásait fe lla-
zítva lehetővé tegye azoknak az erőknek 
a kábontakozasát, :amelyek hordozói lesz-
nek és megadják a szükséges impulzust 
az önigazgatás továbbfejl ődésének. Vala-
hogy olyan feladatok elé kerültünk, ame-
lyek először is azt követelték meg, hogy 
szóra bírjuk az embereket. Jellemz ően 
nagy figyelmet szenteltünk arra, hagy az 
emberekkel „béláttasswk" saját érdeklei -
kit,  :azt az újabb minőséget, amit az ön-
igazg:atás šntegrálás egésze nyújt számuk-
ra. 
ТбхSadalmi-polátikaá korszakunk e fe-

jezete fokozatosan meghozta azt az igé- 
nyességet, ami a kezdeményezés lázát fo-
kozta, amikor az embereket már nem kel-
lett külön=külön szólongatná, néha csak 
azért, hogy ne essen csorba a közvetlen 
demokrácia elemi k вöиetelm,ényein. Mind-
ezt figyelembe véve, ina már mind telje-
sebb az emberek önigazgatói öntudata, és 
a közvetlen beleszólás joga már nem csuk 
lehetőség, hanem igény is. 

Ennek az igénynek a kiteljesedését lát-
hatjuk a  mind  intenzívebb önigazgatói 
önállóságbtan, úgy társadalmi-gazdasági 
mint 5zervezésá-politikai szempontból. En-
nek az igénynek a hullámköreiben jöttek 
létre ,a számunkra olyan nagy fontosságú 
alkotmányjavaslatok és azoknak beikta-
tásé, valamint ennek az igényessegn еk a 
kiteljesedése, a Vajdaság Szocšalista Auto-
nóm. Tartomány Alkotmánytörvénye is. 
Ezek a tények azt a meggyőződésünket 
fokozzák, hogy adott esetekben a lefekte-
tett és deklarált nemzeti és nemzetiségi 
éгdelk gyakorlati közelebb hozása lehetsé-
ges, és szükségszerű  azoknak megfelelő  
jogszabályozása. 

Ezeket a gondolatokat támasztja alá az 
a tény is, hogy napjainkban immár ke-
vesebb baj van  az igénnyel és igényes-
séggel, ha az önágazgatói döntésho гatad- 

ról vagy a társadalmi-politikai megálla-
podásról_ van szó. A vitázókra mind jel-
lemzőbb az önigazga:tái magatartás. Szem-
tanúi vagyunk a kezdeményezések, a vé- 
leménycserék, megbeszélések, megállapo-
dások gazdagodásának. Tehát mindannak, 
aminek meg kell el őzni az önigazgatói 
döntéshozatalt, társadalmi megállapodást, 
stb. - hogy :kifejezze a vélemények lehe-
tő  legnagyobb számát, hogy az ilyen de-
mokratikusuton elért döntés és megálla-
podás a gyakorlatban is úgy egzisztáljon 
mint a többség :akarata; amely voltakép-
pen a résztvevő  partnerek magatartásá-
na.k .a szabálygyűjteménye is. 

Mindezt figyelembe véve, természetes 
volna az olyam továbbš tevékenység, 
amely arra irányulna, hogy törvényer őre 
emelje ezeket a demokratikus úton ho-
zott döntéseket és megállapodásokat, hogy 
ezáltal is elejét vegye a lehetséges poli-
tikai leonovozásokітak, hogy kizárja az 
indokolatlan késéseket. Ilyen összefüggés-
ben kevesebb lehet őség kínálkozna .a na-
cionalisták és bürokraták manipulációira 
is. 

Nyilvánvaló, hogy minden megállapodás 
további sorsát nenicsiak az határozza meg, 
hagy milyen úton jutottunk el hozzá, ha-
nem az is, hogy milyen a viszonyulásunk 
annak megvalósításához. Nem kell meg-
feledkezni arról az igazsagról sem, hogy 
a demokratizálódott döntéshozatal, annak 
ellenére, hogy determinálja a döntés és a 
megállapodás minőségét, még nem jelenti 
azt is, hagy a partnerek további magatar-
tása is összhangban lesz a döntések és 
megállapodások gyors és hatékony gya-
korlati megoldásával. Nem biztos, hogy 
olyan egyöntetűen fognak hozzá és végzik 
e1 a vállalt feladatokat, mint amilyen hév-
vel kardoskodtak azoknak megvitatásá-
ban és a végs ő  „szöveg" kidolgozásában. 
Voltaképpen ezekben az eltérésekben 
bújnak meg azok a visszahúzó er ők, ame-
lyek a bürokratizmus és a nacionalizmus 
új és más-más formáját revelálják. 

Ilyen állapotokat, ha nem is éltet, de 
egzisztálni hagy az olyanfajta politika, 
amely „nemzetiségi politikánk általános 
tételeitismételgeti, ahelyett, hogy minden 
környezetben gondoskodna a nemzetek 
közötti viszony állandó és konkrét mérle-
geléséről és megfelelő  megoldások fellelé-
séről." 

Ha figyelembe vesszük a konkrét mér-
legelést, akkor hasonló kérdés vet ődik fel 
mint az •előbb. Ugyanis:  ha  az egyes, a 
konkrét mérlegeléseket viszonyítjuk az 
általános elvekhez, akkor mindig pozitív 
előrehaladásról adhatunk számot, hiszen 
akármilyen a megoldás, máris konkreti-
zációja az általános elveknek, és ugyan-
akkor haladást is jelent. Tehát minden a 
legnagyobb rendben van. 

Más az eset akkor, ha a konkrét mér-
legelést már konkrét és a felel ősség meg-
felelő  fokáиal fölruházott, önigazgatói és 
társadalmi megállapodásokhoz hasonlít-
juk. Olyan jogszabályokkal vetjük össze 
az elért eredményt, amely nem nyújt ki-
búvót akkor sem, ha az egyenl őség és 
testvériség általános elveiért letettük a 
garast. 

Mindezek után fölvetődik a kérdés: va-
jon jogos-e :a taгtóvkodás és a félelem a 
normatív tevékenységtől, ha a nemzetisé-
gi viszonyok és az egyenlőség szövevényes 
útjairól van is szó? Legtöbben ezt a tar-
tózkodást azzal  magyarázzák, hogy így 
(jogszabályzás esetén) konzerválnánk az 
egyes megoldásokat, és statikus állapotra 
kárhoztatnánk  <a  nemzetekés nemzetisé-
gek viszonyait. Ezekhez a véleményekhez 
és fönntartásokhoz csak annyit f űznék, 
hogy vagy nagyon gyenge a demokráciá-
ba vetett hitük, vagy teret szeretnének 
biztosítani a bennük lappangó nacionalis-
ta ma:nápulacióknak. Ugyanis, ha ma egy 
politikai megállapodást, önigazgatói dön-
tést, társadalmi megállapodást rögzátet-
tünk, emeltürük törvényer őre — akkor 
legalább ,azt a biztonsági minimumot ga-
rantáltuk, hogy ezzel a témával nem fog-
juk megduplázni és megtriplázná ugyan- 

azokat az ülésеket bizonyos idő  elmúltá-
val, a meggyőződéssel, hogy hasznos és 
úttörő  munkához 1á іtunk. Viszont egy ha- . 
tározott, nem a szokásjogra bízott döntés, 
határozott kündulóрAm tot is nyújt a to-
vábbi vitákhoz és a megoldasok fölelésé-
hez. Egyben azt is jelenti, hogy a problé-
mák külön-,külön nem fajulnának el nem-
zetiségi problémákká, olyan nemzetiségi 
problémákká, ahol már a hamleti kérdés 
is elhangzik. 

Hiszen azáltal, hagy demokratikus úton 
jutottunk el a jogszabályokig, a nornatív 
tevékenységig — eleve biztosítottuk azt, 
hagy nem idegeníttettük el a törvényre-
emelés folyamatát. Tudjuk hogy hogyan 
jutottunk el a jogszabályozásig, tehát 
semmi •akadálya annak, hogy ugyanolyan 
útim ne korrigáljuk vagy változtassuk is 
azokat. 

A fönti igény .a felel ősség lokalizálását, 
annak meghatározását is el őbbre vinné. 
Részben feleletet adna arra is, hogy mi 
az oka és ki a felel ős azért, hogy még 
mindig . késlekednek :a statútumok meg-
felelő  kidolgozásával. Hogy a „kidolgo-
zott" statútumok olyanok mint az iker-
gyerekek, amikor az egyenlőség elvi és 
gyakorlati relációját kellene megfelel ően 
kidólgo:•:li. Ikergyerekek, annak ellenére, 
hogy a kidolgozásukban olyanok vettek 
részt, akik amellett, hogy kvalifikáltak az 
ilyen munkára, minden pillanatban készek 
arra is, hogy kialljanak az egyenl őség 
deklarált elvei mellett. Minden pillanat-
ban készek arra, ha :a helyzet úgy kíván-
ja, hogy elvszerűen magyarázzák és meg-
magyarázzák a problémákat. 

Talan ,arra is könnyebben feleletet kap-
nánk, hagy vajon a kétnyelvűség beveze-
tésére előrelátott és kapott összeget arra 
is használták-e fel egyes községek, vagy 
pedig egyszerűen beolvasztották az össz-
költségvetésbe az objektív nehézségek 
miatt. 

Vagy hasonló okokkal kellene magya-
rázni azt a tényt is, hagy a Köztársaság 
megelőzött bennünket a szkupstinai anya-
gok lefordításában és abban is, hogy a 
Szerb SZK hivatalos lapja a nemzetisé-
gek nyelvén is megjelenik: 

Ismét egy sor objektív nehézség? Vagy 
sokszor talán arról van szó, hogy társa-
dalmi-politikai életünk egyes szervei és 
szervezetei csak addig kardoskodnak a 
problémák körül, míg politikai lencsevég-
re neon kapják az újabb eredményt, hogy 
alkalomadtán a „csoportfelvételeken" fe-
szítsenek mellette. 
пasonló ferdeségekre utal az is, hogy a 

Hungarológiai Intézet szakszótárakra kért 
összegét azzal a meg:indokolással utasátot-
ták vissza, hogy az nem tudományos 
munka. Nem kommentálva a visszautasí-
tók „szaktudasat", az a megjegyezni va-
lóm, hagy ez a viszonyulás politikai vak-
ságra utal. Hiszen napról-napra a két-
nyelvűseg van terítéken, és végül ezt a 
törekvést „szakaиatottan" buktatják meg 
és így elodázzák annak gyorsabb megva-
lósítását. 

Sorolhatnánk a felvetett probléma szel-
lemében a konkrét példákat, de most csak 
az volt a szándékom, hogy kidomborítsam 
a normatív tevékenység, a jogszabályok 
olyan hiányát, amelyek sokban szabad te-
ret biztosítanak mindenfajta felel őtlen, 
bürokratikus és nacionalista erőknek. 
Ezekhez a problémákhoz kapcsolódik az 
is, hogy a kezdeményezés és a végrehaj-
tás között nincs meg a megkívánt folya-
matosság, ami szintén a politikai leonovo-
zást segíti el ő . 

Ma már senki sem probáija meg, hagy 
uralja és kizárólagosan határozza meg a 
fejlődés ir "anyát és menetét — de annál 
több az olyan névtelenek száma, akik 
akadályozzák azt a fejl ődést, amelyre 
napjainkban l:ehetőséget nyújt az önigaz-
gatás. 

A megfelelő  jogszabályozás közbeveté-
se egy hasznos formája volna annak a 
törekvésnek, hogy kiküszöböljük ezeket a 
visszahúzó üresjáratokat a nemzetek és 
nemzetдségek viszonyából. 

FEHÉR Kálmán 
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II 

' 	böndör  pal 
kiss jovak ferenc 

sZOD?SAT 

Télikabátban 

Előbb bent ültél a hideg konyhában. 
Rezeda pulóvered és rongyos nadrágod volt rajtad. 
Néger föltőkről és leomlott tömlöcfalakról olvastál. 
Február elseje volt, éjjel két óra. 
Néha köhögtél. 
Cigaretta jutott eszedbe, 
tő le még jobban köhögnél. 
Kiléptél az utcára. 
Az első  pillanatban félelmet éreztél, de amikor meghallottad 
lépteid visszhangzását — megnyugodtál. 
Lassan az úttest közepére merészkedtél. 
Meggyőződtél, hogy sehol senki és hogy most mindez csak a 
tied. 
Egyszerre megteltél tervekkel és különös ötletekkel, 
de nem volt nálad :sem ceruza sem papír, 
pedig megfogadtad magadban már jópárszor, hogy éjjeli sétára 
ezentúl nem indulsz papír és ceruza nélkül. 
A holdra úgy néztél mint. ég ő  tükörre. 
Csodálkozva és kíváncsian, 
körülbelül úgy mint az egyszerű  gépek a bolondokra. 
Határozottan vakított, lesütötted szemedet. 
Messze van, messze van — dünnyögted magadban. 
Aztán a kórház mellett mentél el, elkomolyodtál. 
A síkság közepén magányosan álló ház felé siettél. 
(A szimbólumok és a képzavarok felé.) 
Masszív kerítéssel volt elkerítve. „Nevetséges" — gondoltad. 
Beléptél a nyitvafelejtett vaskapun, mint egy betör ő : 
A dúlt arcú és kátrány-hajú lányt kerested. (Ars poetica.) 
Nem. 
Nem is őt, csak a szobájából kiszivárgó lámpafényt. 
Mindkét ablakon le volt eresztve a rolló. 
Keskeny résein azonban semmi remény. 
Sötétség. 	 Y, 
Alszik. 
Talán a hátsó szobában van, gondoltad, 
megkerülted a házat és megmásztad azt a négy lépcs őt, mely 
a verandára vezet. 

Sötétség. 
Csak a lány kerékpárja villogott a falnak d ő lve, 
az éjjeli utakat faló leegyszerűsített gép; 
sehogysem tudtad raképzelIIi. 
Megfordultál. 
Le a verandáról, ki az utcára. 
Még egyszer a fekete ablakokra ragadt tekinteted. 
Szinte hallottad a bentr ől jövő  egyenletes szuszogást. 

Visszafelé már csak a fákat nézted. (A csontosakat.) 
Fa-embеrek vagy ember-fák? — gondoltad, de egyiket sem 
találtad jónak, habár érezted, hogy van valami összefüggés 
a kettő  között. 
(Költészet és verskinzás,) 
Mind több kutya kullogott đsszevissza körülötted. 
Gondoltad éjjeleken át a kútyáké a város 

a fáké 
a holdé 
a halottaké. 

Konyhádban órád fél négyet mutatott. 
Cementzsákra zöld filccel írni kezdtél. 



kis betűk össze-vissza 

második 

ÖtÖd �k 
süketnéma vagy 

hatodik 
vak és test nélküli 

hetedik 
sehanyadik 

nyolcadik 
semmi közünk egymáshoz 

kilencedik 
írástudatlan vagypk 

tízedik 
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VASARNAP 

kiss jovák ferenc 
a fiatal tehetséges nem költ őktől idő  .előtt költőnek titulált 

díjazott és kitüntetett 
hosszú és rendkívül mély 

darabos-keskeny-kimerít ő-szép 

to 
verse 

(ez már valami) 

'Megjegyzés: 

A tér fontossága minden versnek .külön lapot biztosít, most csak hely-
szűke miatt kerültek mind egy helyre. Hogy az ,allúzió tökéletes legyen 
happening alkalmából az els ő  kilenc verset összegy űrni es. a közönséget az 
igy гágtönzött kilenc papírgalyóval kilencszer (megcélozni. A tizedik 
verset keresztbetépni. 

feledésbe dobott interpunkciók 

harmadik 
illusztr "aciótlanság 

negyedik  
az ok révolte — oké 

Miután a tizedik papírlap széttépve a padlóra kerül a beállt csöndben 
helyet cserélünk mert mást .nem telietüxsk. Felállak és a padlón keres-
gélek, felemelem az egyik összegy űrt papírgombócot. Úgy teszek mint-
ha az elő zőleg fejből megtanult versemet onnan olvasnám. 

PAPYR 

a hely 
lehet 
akár kitalált 
búzával bevetett 
perc-zátony 
körülöttünk 
mindig 
a befejézhetetlenség 
ami mégis 
marad 
az indulat 
de 
csak gyűrni tudom 
széttépni 
papílтa rajzolt 
mozdulataim 

A közönség tapsára így felelünk: 

FÉNYKÉPÉLET 
F]gNYKÉPHALAL 

aranypor-zaj 

a láz szava eliral 
a tavasszal az örök szerzemény 
de halkan mondod magadban lefordul a székr ől 
csöppet sem haraggal elszáll a remény 
elszáll a remény csöppet sem haraggal 
lefordul a székr ől de halkan mondod magadban 
az örök szerzemény a tavasszal 
a iáz szava elhal 

a kör közepébe találok 

a meginduló lépések szétdobált kavicsok 

11 ТFŐ  

célba nem találunk 
ceruzánk olajfekete tus-vérében 
jelen nincs 

őszinteség-temető  soraink 
vonat-piros szemaforok 
időkerekek 
melyek 
lemaradnak 
leszakadnak 
célba nem találnak 

és újra 
korcs-gondolat 
az elsőemeléti sikságon 
kúlönböző  kö zönések 
döbbenet-nyáj 
kavicsdobó mozdulat 
és 
jaj 
újra verssel 
kezdjük a hetét 

~ 



KEDD Helytálló 
SÍrkövet 
Mely gégekkel telített de hatása 
Az időre 
Semmilyen 
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VERS 
KRITIKA II. 
Т . 

részvét 

elmozdult falak rengetegében 
gyászgyöngymosolyodnak 
üdvrivalgása 
két dobhártya közé feszítve 

a halott öröme 

II. 

Ironikus bumeráng, mely ;három részre oszth е tó: 

Részvét 
Rezervátum 
Köszönet a versekért (a halott öröme) 

Első : 

A vers elé írt lemondás, mint részvét a meg nem született 
versek ,miatt, a sorok közé el nem rejtett kétél ű  igazságok 
miatt. Az ellentétek körindítója. 

Második: 

Rezervátum, melynek börtöncella falai egyel őre csak kép-
zeletben mozdíthatók el, melyb ől kitörni lehetetlen. Mind-
addig lehetetlen, amíg a cselekvés irányítóival nem jön 
létre egy normális kapcsolat. Így a tett öngyilkosként 
vers-alakban a papírba fullad. 

napfény mely nem vet árnyékot 
mely maga ellen irányul 
mely minden igyekezetet megbénít 

Harmadik, 
különái.ló rész: 

A halott öröme, mint köszönet a halva született tervekért, 
merész gondolatokért, 
A vers reménytelen indulás 
Lepkéink körzőtűszúrása 
Ritkán látogatott panoptikum 

SZERDA 

És megиédené az ilyen összejövetelt azoktól is, akik rakoncá:tlan 
kedvükben vagy rossz szán.dékkal mindenképp botrányos eseményt, 
h a p p e n i n g e t akarnak csinálni a komoly tárgykö гb,en mozgó esz-
шΡecseréből." 

Magyar Szó — Vasárnap, 1969 . ápr. 13. 

Még aznap egy vers születik. 

(kettőspont) 

Mozdulat-kopasz értelmek 
4égtelen jelző-jelek 
Kiprovokált  

Elhasznált 
Torzított 
Temető  
Szóoszlop rekvizitumok 

TE „ 
ME-g O 

„ 

TO 
te meg ő  temetője 
Ö a temető  

Ujak érkeznek 
Mindig maradnak újak 
érkeznek mindig 
Maradnak 
ismétll;SImétlés 

A halottakra hatnak 
mert türelmesek mint a 

FA- 
LAK  
a versek türelmesek 
Fa lakban-laknak a falak és versek 
de befalazott 	. 
kripta alatt a szavak 

VAK 
SZA 
VAK 

CStTÖRTÖK 

távcsővel 
holdat 
szemlélünk 
barátom te orgonahangok 
és pézsmaszagok szobája 
a falragaszok a hippyk 
a pálinkában úszó pillanatok 
karmesteri pálca az asztalon 
töltsd csak meg a poharat 
örömteljes napokkal 
kalandozzunk épp most 
a rengetegek sűrűjében 
s a válaszokat keressük 
mert olyam sok a hamis 
emlékezőtehetségünk is fogytán 
hallgatjuk a zenét 
bezárkózunk a forradalmakba 
szavakkal határoljük el magunkat 
ugyan miért is érezzük hátunkon 
a tüskésdrótok okozta remegést 
és a fényképez őgépekkel csodát művelnénk 
de nincs csoda ' 	 , 
nem kelünk át a túlsó partra 
balladakat sem érünk meg 
szemüveget is hiába váltogatunk 
éjszakákból nappalokat 
és az esős délutánok hideg ködét 
jégszekrényünkbe zárjuk 
vacsorát veszünk bízunk a zenében 
vjrágvasárnapot, remélünk 
méhkaptárokat rombolunk 
rohanunk szemet látni 
testet a sötétben 
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igazságért elutazni 
ölelgetni lakatlan szigeteket 
becézni a cicákat 
aztán álmunkban elsiratni a rosszakat 
hogy holnap újra rójjuk az utcákat 
s ne lássuk az embereket 
elveket emlegessünk 
magyarázatot a tótágasokért 
a felhőkben járókért a sárban fürd ő  legigazabbakért 
ott ahol italt tölt a kocsmároslány 
kommentár nélkül a kártyázók 
költőket emlegetünk és zenét hallgatunk 
röhögünk 
búban  ml  is pézsmaszagot árasztunk 
szállni és mi is szárnyakat kapunk 
és semmit sem értünk 
és írunk a napokról 
az őszről patetikát dalolunk 
gyilkoljuk a rímeket 
lefaragunk a sárga arcokból 
mert ,mi vagy:u гMk a magányosák a csend megbízottjai 
a lárma teremt ői ha alszanak a többiek 
és sohá se fejezzük be pontot is hiába teszünk 
hattyúkká sosem változunk 
köszöntsük a holdat és elszakad egy cérnaszál 

PÉNTEK 

happening 
Hirtelen felugrunk és megindulunk,a közönség hipnotizát а  + követ 

bennünket. Le a lépcsőkön. A ház el ő tt egy autóbusz. Mindnyáj•an 
beszállunk. Kiss Jovák a sofőr. Böndör egészen hátal ilL Уёиig részegen. 
Motyog halkan valamit egy akkora mikrofonba mint a feje: 

Amint kiléptél, rágyújtottál. 
Néhány lépés után már a gyékény-mez ő  középén álltál, 

az alacsony ég alatt. Tudtad, az eltévedt gondolatok karanténja 
ez. Egyidőben csönd, és a sok ember zsivajgása. Bármely szá-
modra ismert város központja; gyékény-mez ő , eltévedt gondo-
latdk ;karanténja — zsivajgás és csönd. Csönd; mert senki sem 
hozzád :szól. 

Nappal a rádió harsógása — reklámm űsorok. 
Éjjel csönd — fényreklámok. 

Újra rágyújtottál. Nem, nem is gyújtottál rá. 
„Hiába minden" — mondtad hangosan, és két fényévnyire 

eltávolodtál. Csak az eldobott cigaretta maradt utánad. 
„Az eltévedt gondolatok karanténja" —írtad vörös kré-

táddal egy ablak nélküli, magas, szürke falra. Az emberek hü-
lyén bámultak rád, te hasonlóan vissza rájuk. Aztán, alatta így 
folytattad: 

„Tényleg jó lenne két fényévnyire eltávolodni!" 
Hirtelen megfordultál és elszakad-

tál a hülye tekintetek el ől. Két sarokkal odébb megálltál. El -

dobtad a vörös krétát, eldobtad utolsó gondolatodat. 
Nagy kerülőt téve visszatértél a 

központba, a gyékény-mez ő  közepére. 

„Kosárfonó nincs?" — kérdezted a rend őrt, de az elza-
vart. Csúnyán káromkodtál és tovább mentél. Az egyenruhás 
nagyon megnézett, de nem hívott vissza és nem is sietett utánad. 
Becsavarkóztál egy buta gondolatba. 

„Tényleg — mormoltad — tényleg, van-e olyan ember, aki 
emlékszik arra, melyik betűt írta le először az életében. 
Önkéntelenül, hazafelé indultál. Ma sem csináltál semmi érdem-
legeset. 
Esni kezdett az es ő . 
Köhögtél. 

Egy gyermekkori emlék jutott 
eszedbe. Tenger, .feny őerdő, fehér ba đ gk és véres, gennyes kezed. 
Tengeri sünre támaszkodtál. Hetekig fájt. Begennyesedett. Isko- 

lai kirándulás, tenger, tűző  nap, fehér hajók es  begennyesedett 
kezed. 
Köhögtél. 
Megálltál. 
Köhögtél. 
Megálltál. 

Нazaértél és mindjárt lefeküdtél. 
A padlóra. Szeretted volna újra látni a tengert. 
Elaludtál. 
A padlón. 

Amikor felébredtél, jobb kezed 
szörnyen el volt zsibbadva. Felkeltéi. Lementél az udvarba. 
Az agyagos földre rajzolgattál. 
Mint egy kisgyerek. 
Sírtál. 
Egész nap senki sem szólt hozzád. 

Egyszerre csak újra az utcán 
voltál. 

„Brrrrrrrrrrrrrrrrrrrr Рrr 
rr іrrrrrrrrrrrrrrrrrr, 
de hideg van." 

„Csa 
Csel 	 y  
Csak egy pillanat" -szólítottad meg önmagad. 

Мegé гkezünk. Le a dunapartra. Szavalunk: 

hullamait szeretné eltitkolni a folyó 
kínálja magát a ;munka 
rettentően hosszúra nyúlott ez az ősz 

egy létra támasztva irdatlan szürke falhoz 
barna fűben heverő  rozsdás gyertyatartó' 
odébb az üres 

* x 

Ezekután a közönség könnyezve elvonul. 
Egyedül maradunk. 
Olyan jó a forró homokban. 
FС rdünk és napozunk. 

YJJRA SZOMBAT 

Ma a közönség elő tt felolvassuk els ő  esszénket. Ehhez o тátoт{ 
hang és meggy őző  gesztikuláció szü.kséges. 

huszonnyolc soros esszé a sálról és a kötélrő l 

meg szeretném győzni Önöket 
ennek érdekében eredetileg b űvészkedni akartam 
de'belá.ttam nincs hozzá tehetségem 
így n}`us-csekély-tehetség-tudásomra kell támaszkodnom 
tehát; látják kezemben ezt a sálat? 
közönséges sál 
mondjuk rá hogy ez mégsem sál hanem például... kötél 
alapjában véve mindegy — akár sál, akár kötél 
— ennek nincs nagyobb jelent ősége 
tehát legyen kötél 
egy nyirkos semmilyen-barna kötél 
nézzük tehát ezt a kötelet, nézzük sokáig, nézzúk kitartóan 
állítom; félni kezdünk tőle 
mi általában félünk minden, tárgytól 
még a mindennap látottaiktól is 
a gyufásdoboztól, a szekt ől, az ablaktól 
igen, az ablaktól; valami-furcsán az ablaktol 
az ablaktól; mert rajta • keresztül, mögötte, mindig van valami 
de az összes többi tárgy mögött is van valami más, ez 
tagadhatatlan 
a sál mögött kötél, a kötél mögött sál 
no most ami itt nagyon fontos: az, az a távolság közöttük 
biztos vannak olyanok akik kategorikusan kijelentik: sál 

vagy azt : kötél 
ezek soha nem fognak engem megérteni 
mert ez a távolság a sál és a kötél között: a m űvészet 
ennyit mondanék még csak: le fel vezet ő  lépcsők és versek 
a kókoсkák alatt 

Valójában nem túl logikus. De ha mélyen elgondolkoznak rajta, 
zseniális ötleteket születhetnek. Higgyék el. Mi is így voltunk 
vele. 

VIRAGVASARNAP 

'г iikörbe fújt füstfelhőben 
Egmont-nyit "any 
Lexikonok 
Atom 

Böndör 
Tuccs és Derlyacsin korzó-sétáját követeli 
Kiss Jovák 

Fénytelen poén 
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Mindenképpen messze mögöttünk van 
már az •az idő , azoik az évek, amikor egy-
egy nyelv kizárólag házi és utcai haszná-
latra korlá'tozódott, amikor elhanyagolt és 
szűk területre szorult vissza és már-már 
elapadt. Viszont az az id ő  sincs egészen 
közel, amikor teljes mértékben kibonta-
kozik a területünkön beszélt valamennyi 
nyelv fejlődése és amikor az emberi te-
vékenység, gondolat és alkotókészség min-
den területére kiterjed. 

Valamennyi nyelv el őrehaladása és gya-
napadása a legközvetlenebb kapcsolatban 
áll a kultúra, a tudomany és a m űveltség, 
továbbá az emberi tevékenység fejl ődésé-
vel, közvetlenül kapcsolódik azokhoz az 
adottságokhoz, hagy minden nyelv egyen-
jogú legyen a közéletben, a munkában, az 
alkotásban, •mert a közéletben való rész-
vétel lehetőségei óriási mértékben csök-
kennek, ha nem teremtünk alkalmat az 
anyanyelv érvényesülésére. Nem férhet 
hozzá kétség, hogy egyre nagyobb mér-
tékben lesz úrrá az a vélecrlény, hogy a 
nyelvek egyenjogúságának teljesebb meg-
valósulasa fölmérhetetlen jelent őségű  az 
egyenjogúságra általában. Tartományunk 
alkotmánya külön, részlet еsen, határozot-
tan és kötelezőlég szabályozza a nyelvi 
egyenjogúságot. A Szocialista Szövetség 
választmányinak a nemzetek közötti vi-
szonyokkal foglalkozó bizottságában, az 
elnökség és a végrehajtó bizottság ülésein 
külön foglalkoztak a nemzetiségek nyel-
vének használatával a közéletben. Szer-
vezési, káderpolitikai és technikai jelleg ű  
előkészületek már folynak a magyar, 
szlovák, román és ruszin nyelv egyen-
jogú használatára a tartományi szint ű  
politikai életben. 

Jelen pillanatban mindenekel őtt az ér-
dekel bennünket, hogy mindaz, amit te-
hettünk vagy teszünk ezen a téren, a 
szükségletek és a lehetőségek színvonalán 
mozog-e. 

Nyilvánvaló, hagy a szükségletek és a 
lehetőségek is gyakran sakkal nagyobbak 
az elért erеdmérlyeknél, főleg, ha a meg-
állapított szabályok gyakorlati alkalma-
zásáról van szó a munkaszervezetekben, 
a helyi közösségekben, a községekben vagy 
a tartományban: tekintet nélkül arra, 
hagy a nemzetiségek nyelvén történ ő  tá-
jékoztatás vagy a káderek képzése, a 
nyelvek terminológiai és lexikális gyara-
pítása a kérdés, A nyelvi egyenjegúság 
valóra váltásában megnyilvánuló bizonyos 
mértékű  lemaradás okai nemcsak az ed-
digi ki nem elégítő  rendelkezésekben ke-
resendik, hanem abban is, hogy bizonyos 
környezetekben nem szenteltek kell ő  fon-
tosságot ennek a problémának, nem fog-
lalkoztak vele mélyabbén és alaposabban, 
különféle elfogadhatatlan kifogások hang-
zottak el az érdektelenségről, a dolog 
költséges voltáról, ésszerűtlenségéről stb. 
Tekintettel arra, hagy a nyelvi egyen-
jogúság érvényesítése a közéletben fontos 
tényezője az önigazgatási társadalmi vi-
szonyoknak és a politikai nemzeti egyen- 

* Fejezet a szerz ő  beszámolójából a DNSZSZ 
tartományi választmányán аk ülésén.  

jogúságnak, feltétienül és minden esz-
közzel serkenteni kell a szóban forgó 
problémák nyilvános és elvi megvitatását, 
Olyan viszonyokat és fölfogásokat kell ki-
fejleszteni, amelyek gyorsabban és széle-
sebb körben teremtik meg a nemzetiségi 
nyelvek egyenjogú használatának fölté-
teleit a közéletben. Mert ezen a téren is 
olyan viszonyokat kell kialakítanunk, 
amelyek összhangban vannak önigazgatá-
si rendszerünk és nemzetiségi egyenjogú-
ság•i politikánk alapelveivel, hogy sokkal 
eredményesebben oldhassuk meg a konk-
rét kérdéseket, amelyek igen jelent ősek 
az önigazgatás továbbfejlesztése, a társa-
dalom demokratizálása szempontjából, 
hagy valamennyi dolgozó nagyobb mér-
tékben vehessen részt a szocializmus és 
a szocialista társadalmi viszonyok építé-
sében. 

Minden környezetnek — szükségletei-
nek és lehetőségeinek megfelel ően — ren-
deznie kell a nyelv funkcióját és olyan 
föltételeket kell teremtenie, amelyek arra 
serkentenek, hogy ne csak a nemzteisé-
gek tagjai tanulják meg a szerbhorvát 
nyelvet, hanem a szerbek, a horvátok és 
a crnagorácok is tanulják meg a nem-
zetiségek nyelvét bizonyos környezetek-
ben. 

Éppen • a munkaszervezetekben, a helyi 
közösségekben és a községekben kell sza-
batosabban és kötelezően szabályozni a 
nyelvek egyenjogúságának kérdését, és 
gondoskodni a többnyelvűség számára 
szükséges állandó anyagi eszközökről, ká-
der- és technikai föltételekr ől. Ez elsősor-
ban azoknak a munkaszervezeteknek a 
kötelessége és szükséglete, amelyek köz-
meghatalmazas alapján dolgoznak és álta-
lános társadalmi érdekű  tevékenységet 
folytatnak. 

A nemzetiségek nyelvének egyenjogú 
használata a közéletben a társadalmi-po-
litikai szervezetektől és azoknak az ön-
igazgatási szerveknek a határozataitól 
függ, amelyek a dolgozók egyenjogúságá-
nak politikai elve következetes megvaló-
sításán dolgoznak, és amelyeknek olyan 
föltételeket kell teremteniük, hogy a tel-
jesebb mértékben jussanak kifejezésre és 
érvényesülhessenek a társadalmunkat fej-
lesztő  erők. 

Manapság már kétségbevon.hatatlan föl-
tételek alakultak ki, amelyek lehet őséget 
nyújtanak rá, hogy szervezettebben ké-
pezzük ki a többnyelv ű  rendszer számára 
szükséges kádereket a munkaszervezetek-
ben és a községekben, valamint tarto-
mányi színvonalon, és fönnáll az a szük-
séglet, hogy a tudományos és szakmunka 
terén többet tegyünk a nemzetiségek nyel-
vének terminológiai és lexikalis gyarapo-
dásáért, ami nélkül — sok esetben — ne-
héz következetesebben megvalósítani a 
nyelvek egyenjogúságát. 

Minden szervezetben és társadalom-po-
litikai közösségben ki kell dolgozni a 
munka és az intézkedések programját, 
amelynek alapján tovább folyik a nyel-
vek egyenjogúságáról való gondoskodás, 
s amely megakadályozza, hogy a munka 
általános és elvi jellegű  vitákban merül-
jön ki. 



20  

A KÖZOKTATAS KЁRDЁSEI 	 A KULTURALIS ЁLET 

A közoktatás körének és struktúrájanak 
valamint színvonalának növelése terén az 
elmúlt években nagy eredményeket ér-
tünk el. Az egyre fejlettebb iskolaháló-
2at, a sikeres iskoláztatás leglényegesebb 
kбгdésеinek megoldása nagy lehet őséget 
nyújt a fiatalok művelődésére. Ma mar 
igen sok fiatal végzi ei az elemi és kö-
zépiskolákat, és egyre több a diák min-
denekelőtt az újvidéki egyetemen. Ez a 
megállapítás vonatkozik a Vajdaságban 
élő  valamennyi népre és nemzetiségre. 
Viszont még mindig szembe találjuk ma-
gunkat a sok problémával és megoldatlan 
kérdésekkel, amelyek karosan hatnak 
mindenekelő tt a nemzetiségek anyanyel-
vű  iskoláztatására. Az utóbbi id őben 
egyre gyakrabban folynak a viták iskola-
xendszerünk értékeiről, és azokról a le-
hetőségekгбl is, amelyeket a területi is-
kolák kisebb vagy nagyobb mértékben 
nyújtanak az anyanyelvű  oktatás, vala-
mint •a többnyelvű  pedagágdai tevékeny-
ségszám "ara, és lehetővé tesznek egy kö-
zös oktatási és nevel ő  munka útján tör-
ténő  oktatást és nevelést. 

Tekintet nélkül azonban a kétségbe-
vonhatatlan eredményekre, még mindig 
sok következetlenség nyilvánul meg az 
iskolarendszer fejl ődésében, tovabbá a 
közös nevelés és oktatás haladásában. A 
tanulók az oktatás tartalma szempontjá-
ból nem mindig vannak egyenjogú hely-
zetben A közös oktatasi és nevelési érté-
kek csupán a nemzetiségi oktatásban ér-
vényesülnek. Az anyanyelvű  iskolák vagy 
tagozatok nem ritkán gyengébben van-
nak fölszerelve, nélkülözik a megfelelő  
előadókat, és az előadók egy része —
amiatt, mert nem volt alkalmuk anya-
nyelvükön tanulniuk, továbbá, mert bizo-
nyos katedrák mellett nem m űködnеk 
lektorátusok — nehézségekbe ütközik az 
anyanyelvi oktatás teren. A nemzetiségi 
iskolákban és tagozatokban nem ritkán 
a véletlentől függ a többnyelvűség. Sok 
helyen nincs elegendő  előadó, akik a nem-
zetis бgek nyelvén tanítanának. Arra sincs 
mindig lehetőség, hogy nyilvánosan és 
szakszerűen foglalkozzanak a nemzetiségi 
nyelvek problémáival, és gyakrabban tart-
sanak szakértekezleteket és tanfolyamo-
kat. 

A Tartományi Tankönyvkiadó Intézet 
nagy fejlődése, megfelel ő  tankönyvek és 
egyéb könyvek kiadása, továbbá a ma-
gyarországi, romániai és csehszlovákiai 
könyvbehozatal sikerei mellett is további 
erőfeszítésekre van szükség. A nemzeti-
ség iskolákban a szerbhorvát nyelv ak-
tatása csak most van snegszilárdulóban, 
csak most nyer reálisabb, kevésbé hang-
súlyozott helyet és jelent őséget a nemze-
tiségi nyelvű  iskolák oktatásában. Mind-
ehhez hozzá kell még tenni azt is, hogy 
az elemi iskolák a nagyobb helységekben 
nincsenek megfelelő  helyen, továbbá azt 
is, hogy bizonyos területeken gyenge ered-
ményeket értek •el  a nyelvi egyenjogúság 
fejlesztése és megteremtése szempontjá-
ból, valamint az is, hogy még mindig él 
a felfogás, hagy a szerbhorvát nyelv ál-
lamnyelv. 

Mindezek az elemek kétségtelenül káro-
san hatnak arra, hagy a gyerekeket az 
anyanyelvű  iskolákba írassák, a tanulók 
az iskoláztatás idején is a szerbhorvát 
nyelvű  'tagozótokra és iskolákba iratkoz-
nak át. 

Az említett problémák iránti felel ősebb 
viszony, gyorsabb megoldásuk a nélkülöz-
hetetlen feltétel ahhoz, hogy egyenjogú 
viszonyokat alakítsunk ki ezen a kényes 
és csaknem dönt ő  fantasságú területen, 
minden nép és nemzetiség sokoldalú fej-
lődése érdekében. Az emutett kérdések 
egyikének-másikának határozottabb meg-
oldása, a kisebbségi iskolák számának és 
struktúrájának növelése egyúttal hozzá-
járulna a nyelvek egyenjogúságának fej-
lesztéséhеz és érvényre juttatásához és 
ahhoz, hagy teljesebb föltételeket teremt-
sünk a többnyelvű  közélet számára, s vé-
gül a teljesebb és tartalmasabb nemzeti 
egyenjogúság számára. 

A kulturális élet terén — annak elle-
nére, hagy a kultúra anyagi és társadal-
mi helyzetéhez tartozó. fontos kérdések 
még nincsenek szabályozva — az utóbbi 
években, .a társadalom demokratizálásá-
nak feltételei közepette, meg az alkotó 
kezdeményezés és a vállalkozások számá-
ra kedvezőbb légkörben számottevő  ered-
ményeket értünk el. 

A nemzetiségek :nyelvén folyó könyv- 
és újságkiadás szemmel látható eredmé-
nyeket ért el. Az Obzor és a Ruske slovo 
nevű  könyvkiadó vállalatok Újvidékre 
való költöztetése jelentós lépés azon ajz 
úton, amely a szlovák és ruszin nyelvű  
újság- és könyvkiadói tevékenység min ő-
ségi fejlődéséhez vezet. 

Es mégis, az e téren •megtett kétségte-
len haladás ellenére, a kisebbségL köny-
vek problémája sok tekintetben még nem 
oldódott meg. A könyvtavak általános 
helyzete, annak következmenyeként, hogy 
hosszabb időn át alig volt lehetőségük ra, 
hogy a nemzetiségek nyelvén kiadott 
könyvekkel gyarapítsák állományukat, 
megnehezíti a kiadói tevékenység további 
fejlődését és gátolja, hagy már most na-
gyobb eredményeket érjünk ei. 

A rádió és a televízió nemzetiségi nyel-
veken sugározott műsorának további fej-
lеsztése kétségtelenül a nemzetiségek 
kultúrájának újabb gyarapodását és érvé-
nyesülését hozza magával. 

Az újvidéki Rádió, valamint a napról 
napra szaporodó helyi rádióállomások a 
hírszolgáltatáson kívül minden bizony-
nyal nagyobb figyelmet fordítanak a kul-
turális és művelődási műsorok fejleszté-
sére. A rádiók kulturális tevékenységének 
igen nagy jelentősége van a nemzetisé-
gek kultúrmunkájának serkentésében és 
fejlesztésében. Jelen pillanatban a tele-
víziós műsor fejlesztésének van különle-
ges jelentősége. A vajdasági televízió fej-
lődését szolgáló feltételek kialakításának 
minden további halogatása az egész tar-
tomány kárára volna, els ősorban azonban 
a nemzetiségek alkotó tevékenységét s 
ennek teljesebb érvényesülési lehet ősé-
geit károsítaná meg. 

Különös jelentőségű, hogy egyre егбtеІjе-
sebb a képzett és tehetséges írók, tudó-
sok, kultúrmunkások, újságírók és fordí-
tók fiatal nemzedékének hatása. 

bntézményes lehetőségek (mind•enekelőtt 
a Hungarológiai és a történelmi intézetre 
gondolunk) nyílnak a nemzetiségek nyel-
vén végzett tudományos tevékenység 
előtt, főleg pedig a nemzetiségek kultú-
гбjának teljesebb fejl ődése szempontjából 
végzett tudományos munka előtt. 

Az anyaarszágakkal, kultúrájukkal, köz-
oktatásukkal való kapcsolatok minden-
képpеn fontosak, bizonyos kulturális szük-
ségletek és a kultúrtevékenység serken-
tése szempontjából. 

Hangsúlyozni kell, hogy az e téren 
mеgnyilvánuló nehézségek és válságok 
kihatottak a nemzetiségek kultúrájára is. 
A kultúregyesületek számának megfogyat-
kozása, ami általános jellegzetesség, els ő-
sorban a nemzetiségek vonalán hat ká-
rosan, ahol igen sok esetben a hivatásos 
kultúrintézmények hiánya miatt az ama-
tőrtevékenységet kell serkenteni és fej-
leszteni. A kultúrégyesületek számának 
gyors osökkenése különösen a magyar és 
szlovák nemzetiségre jellemző . Az arcna-
tőr kultúrtevékenység gyengülése káros 
jelenség, amellyel több- érzékkel és ;meg-
értéssel kell politikai tevékenységünk so-
rán foglalkoznunk. Ehhez a folyamathoz 
nagy mértékben járult hozzá az a poli-
tikailag ügyetlen törekvés, hogy a nem-
zeti kultúregyesületeket mindenáron egye-
sítsük. Némely helyeken emiatt teljesen 
elhalt a kultúrélet, a kultúrmunka sok 
formája és lényege megszűnt. 

Nyilvánvaló, hogy szükség és lehet őség 
van  sokféle olyan kezdeményezésre és 
megoldásra, amelyek új eredményeket 
hozhatnak, serkenthetik és fejleszthetik 
tartományunk valamennyi népének és 
nemzetiségének kulturális tevékenységét. 

Ilyen javaslatot szövegeztek meg a Szo-
cilista Szövetség választmányában is, 
amely szerint megfelelő  intézkгdéseket 
kell tenni az irodallmi .alkotótevékenység 
fejlesztéséért; .a tartományi alap bizonyos 
eszközeinek ráfordításával máris rendkí-
vült eredmények mutatkoztak meg az új-
ság- és könyvkiadó tevékenységben, pá-
lyázatok kiírásában stb, Hasonló kezde-
ményezések minden bizonnyal serkentő-
leg hatnának a fordítói tevékenységre, 
egy-egy kultúra szempontjából fontos m ű-
vek kiadására, a fiatal írók, rendez ők, 
színészek és tudósok ösztöndíjazására. 

Jelen pillanatban is korlátozó mozzanat 
a nemzeti égek nyelvén végzett kulturális 
és tudományos tevékenység számára a 
rendelkezésére  6116  viszonylatig szűk terü-
let, mert az öröklött káder- és intézmé-
nyes alap sürget bennünket. A kulturális 
örökségünket, a (hagyományokat és Vaj-
daság :népeinek meg nemzetisége nek kul-
turális múltját ,kutató tartományi jelent ő-
ségű  intézmények programjának és kade-
reinek elemzése, amellyel a múlt év vé-
gén a SZKSZ Tartományi Bizottságának 
végrehajtó bizottsága foglalkozott, nagyon 
is elégtelen helyzetet tárt föl. Ezek az in-
tézmények káderösszetételük és a nemze-
tiségek nyelvének .ismerete szempontjá-
ból nem rendelkeznek megfelel ő  képessé- 
gekkel, nem is foglalkoznak komolyab-
ban Vajdaság teljes kulturális örökségé-
nek gyűjtésével és kutatásával, amelyben 
a nemzetiségek múltja is megfelel ő  helyet 
kapna. Ez a helyzet kétségtelenül azok-
nak a már kifejezésre juttatott 'törékvé-
seknek és felfogásoknak kedvez, amelyek 
szerint a legbiztosabb, legmegbízhatóbb 
és legrövidebb út a külön nemzeti intéz-
mények létrehozasa, amelyek függetlenül 
és külön foglalkoznak az egyes nemzeti-
ségek történelmének és kultúr-múltjának 
tanulmányozásával. Biztos, hogy e felfo-
gasok ellen egyre nehezebb megokoltan 
küzdeni, ha a jövőben sem érünk el olyan 
haladást, amely azzal kecsegtet, hogy le-
küzdjük nemcsak a tartomanyi, hanem a 
körzeti és községi kultúrintézmények 
egynemzetiségű  káderstruktúrájának és 
programjainak hátrányait. 

Rendkívül fontos a nemzetiségek kultú-
rája, értékeik érvényrejuttatására, a kui-
túrák kölcsönössége és egymásrahatása 
szempontjából olyan feltételeket kialakí-
tani, amelyek ,az ideiglenes és parádés 
kultúrtalálkozókat — .amelyek manapság 
kevésbé jellemzőek ugyan — állandóvá, 
sokoldalúvá és 'haјsznosakká teszik. Az a 
bizonyos elzárkózás, amely abban nyilvá-
nul meg, hogy a szerbhorvát nyelvterület 
nem mutat kellő  érdeklődést a nemzeti-
ségek nyelvén folyó alkotótevékenység 
iránt, ké'tségtelenüi korlátozólag hat és 
csökkenti a kultúra fejlődését azon a te-
rületen, amely legkevesbé természetes, 
és ahol a legkevésbé áll a kultúra érde-
kében. Ezen a téren az újságok, a rádió 
és a televízió összehasonlíthatatlanul töb-
bet tehetnének. Az utóbbi id őben több 
kísérlet történt, hogy rendezzék a kultúra 
társadalmi és anyagi helyzetét. A közel-
jövőben lép életbe a kultúra pénzelésér ő l 
és a kulturális közősségek szervezésér ő l 
szóló köztársasági törvény. Ezek azonban 
még csak kezdeti intézkedések, amelyek 
a társadalom érdekl ődését hivatottak el ő-
mozdítani a kultúra iránt. További szük-
séglet: pótelőírásokkal szatibályozni első-
sorban a kultúra anyagi helyzetére vo-
natkozó sok kérdést. De már most is új 
és nagyabb lehetőségük mutatkoznak ar-
ra, hogy okosabban, társadalmi és kultu-
rális szempontból megokoltabban társul-
junk és fejlesszük az együttműködést a 
kultúra terén. 

A kulturális élet egyik rendkívül idő-
szerű  és égető  problémája általában a 
kultúra és a kultúrmunkások meg az al-
kotók megfelel ő  önigazgatási szervezése, 
s az, hogy föltétlenül határozottabb be-
folyást gyakoroljanak a megoldások föl-
kutatására, amelyek egyre megbízhatitób-
b•ak a kultúra, a kulturáliss tevékenység 
gyarapodása és fejlődése számára. 

Mileta RADOVANOVIĆ  
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A nemzettéválds kérdését szerintem 
nem szemlélhetjük autonóm — egyrészt 
minden külső  beavatkozás, küls ő  hozzá-
segítés vagy ellenállas, másrészt bels ő  
ösztökélés nélküli öncélú folyamat-
ként. Az úgynevezett nemzetiségi kérdés 
egyik alapvető  történelmi feladata ez a 
probléma, s a magunk történelmi gyakor-
latából, fejlődési perspektívájából kell ki-
indulnunk, araikor válaszolni kívánunk a 
nap nap után sürget őbbé váló kérdésre, 
ami bennem (és nemcsak bennem) már 
komoly töprengessé fajult Nвmrégeп  az 
újvideki Tabunőn megtartott el őadáso-
mon még optiniista színben vallottam, 
hagy dr. Bori Imre  (Magyar  Szó), Mirnics 
Károly (Híd, 1969. 1. száni), Ágoston And-
rás (Új Symposion, 45. szám) helyesen 
á1l,apították meg, hagy a vajdasági ma-
gyarság közegében bizonyos nem. ~ettévá-
idsi folyamat tanúi lehetünk. Sajnos, op-
timizmusom elvesztette reális alapjait, 
mint ahogyan ez az alábbiakból majd ki-
tűnik. 

A marx,izmus klasszikusai megadták azt 
az iranyvonalat, amelyen a helyes nem-
zetiségi palitiikának haladnia kell.l Elmé-
leti síkon ennél többet nem kaptunk t ő-
Kik, s a marxista gyakorlat kib ővítése és 
megformálasa ezen 'a téren jelenünk he-
lyes történelmi definiálásától, továbbfej-
lesztési irányzékától és távlatainak reális 
körvonalazásától függ. 

1. 
Lássuk csak, mit értünk a nemzettévá-

lás fogalma alatt, tapasztalhatunk-e ilyen 
jelenséget nálunk, elfogadható-e az el őbb 
említett cikkek szerzőinek érvelése. És 
egyáltalán tisztáztuk-e, mi is az a nem-
zet? Visszamehetünk-e a történelem lép-
csőfoikán, hagy kiragadott példákat alkal-
mazzunk •a mai helyzetre, ami aztan per 
analogiam megadhatná a helyes választ, 
s enni csökkentené a bolyongósak okozta 
fáradtságot, fásultságot és kiábrándulást? 

1.) A nemzettéválás történelmi folya-
mat, amely egy vagy több homo-gén vagy 
heterogén nyelvi összetétel ű  nep anyagi 
és terme+lési viszonyainak olyan fokán je-
lenik meg, amelyen ezek egy egységes ál-
lamrendszeren belül2  megvalósítják közös,  

szalma j ózsef 

nemzet 
téválás 
avagy 
kultúr 

autonómia 
(vаzlat) 

de nem mindig egyenrangú életfeltételei-
ket. Ennek magasabb foka az, amikor e 
nemzetek önigazgatód minőségben olyan 
elosztási és termelési módot vezetnek be, 
amelyek egyenl ő  feltételéket biztosítanak 
a közöseg minden tagja számára, hogy 
tekintet nélkül nemzeti hovatarto¢asutkra 
egyenlő  fel:tételik között, egyenl ő  munka-
eredménynél, egyforma elosztási mércék 
alapján érdemeljék ki egyéni és csoport-
teljesítményük értékelését a társadalom 
részéről. Ebből következnek a további ér-
tékmércék, amelyek hozzásegítenének ah-
hoz, hogy a nemzelek tudományos, kul- 

turális és társadalmi affirmációja ne füg-
jön holmi „ad hoc" nemzetiségi politiká-
tól, hanem reális, megfontolt és felismert 
anyagi, termelési és kulturális-önigazga-
tói szükség-tudattól. A nemzettéválás te-
hát egy nép vagy népcsoport termelési és 
áldaru- vagy alkotmányjogi konstituálódá-
si folyamata, amely a nemzet kialakulása 
felé irányul. Ennek 'kapcsán mondotta 
dr Ljubisav Marković 3, hogy a nemzeti 
kérdés nálunk tulajdonképpen társadalmi 
rendszerünk általmos alkotóeleme, nem 
pedig mas népek történelmi fellodésének 
megismetelt fázisa sem nemzeti kéjelgés, 
sem kispolgari sovinizmus. Sajnos azon-
ban a dolgok dialektikája és meglév ő  vi-
szonyaink azt mutatják, hogy mindebb ől 
egy kevés mégis jelen van környezetünk-
ben. Sajátos helyzetünket azonban, véle-
ményem szerint, mégsem ezek a problé-
mák fémjelezik. A legfontosabb tényez ők 
azok amelyik minden embercsoport hely-
zetet, a gazdasági komponens alapvet ő  
hatása mellett, közvetlenül meghatároz-
zák: az „államiság" valamelyik formája, 
a nyelv és a nemzetiségi vagy nemzeti 
tudat, tudomány, kulturális tradíció és 
jelen. 

2.) Óriási lépést jelentett számunkra az 
a történelmi pillanat, ,amikor meghozták 
a VSZA'г  Alkotmánytörvényét (amely 
csak része volt egy általánosabb állam-
kiépítési és önigazgatói politikai rendszer 
nagyobb méretű  megreformálásanak, de 
amelynek alapvet ő  indítéka és központi 
témája mégis éppen a .,nemzeti kérdés" 
volt). Általa szakítottunk a klasszikus fö-
deráció-autonómia viszonyokkal, és véget 
vetettünk az ún. területi, adminisztratív 
önigazgatási és igazgatási gyakorlatnak, 
megadván annak az eddig csak részben 
megvalósult lehetőségnek az anyagi ala-
pot, mely által az itt él ő  népek és nem-
zetiségek munkájuk eredményével köz-
vetlenebbül is rendelkezhetnek (nerce fe-
ledkezve meg a többi népek és társadal-
mi-politikai formációik iranti anyagi köte-
lezettségeikről), mert csak így tudj "o-k sa-
játos körülményeikhez idomítani azokat 
a már kiteiiuelt és m,egvalósított javakat 
és eszközöket, amelyek biztosíthatják reá-
lis társadalmi fennmaradásukat. Ha a 
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meglévő  nemzeti kulturális értékeket nem 
ápolhatjuk és nem fejleszthetjük tovább, 
sajátos körülményeinknek megfelelően, a 
szükséges anyagi, áldozatok nélkül, ezek 
a jellegzetességek fokozatosan eltűnnek, 
s a következ ő  generációk belevesznek 
vagy beleolvadnak .a szélesebb társadalmi 
tudat- és nyelvközegbe. Ha az anyagai ja-
vak elosztásában a nemzetiségek egyfor-
mán vesznek részt az itt él ő  népekkel, 
nagy általánosságban azt állapíthatjuk 
meg, hogy ez még nem biztosítja az 
egyenlő  reszvételt : a társadalmi jrányítás-
ban. A nemzetiségek nagy része még 
mindjg. a falvakban él, rendszerint homo- 
gén, szorosan egymasba fonódó csoportok-
ban. Az utóbbi években mégis észlelhető  
bizonyős lassú ütemű  iparosodás és vá-
ros asodas - amit Mim ics is taglal el őbb 
említett munkájában —, holott az exten-
zív gazdálkodási és tulajdonviszonyok 
(kisbjrtokosság) ,befelé forduló érdekf пΡr-
mákat, kulturális és gazdasági status quo-
jgénylést eredményeznek; tehát végs ő  
soron, társadalmi és egyéni eszközök hiá-
nyában állandóan egy helyben topognak: 
nem képesek kilépni a kulturális stagná-
ció bűvös köréből, nem iskoláztatják 
olyan mértékben gyermekeiket, mint ami-
lyenek a lehetőségeik. 

Ezek szerint, egyenl ő  feltételek mellett 
nem vagyunk egyenlőek. Ezt as állami és 
anyagi kkanstituálodást hivatott betölteni 
az alkotmánytörvény 15. szakaszának har-
madik bekezdése is, amnély kimondja: „A 
tartomány hozzájárul a nemzetiségek jo-
gainak megvalósításához szükséges pénz-
eszközök megterejjltéséhez". 

A VSZAT különös helyzetét politikai 
rendszerünkbien nemcsak az államisig bi-
zonyos fajba gazdasági és politikai auto-
nómiája határozza meg, hanem különböző  
xlemzetisegek közös egymás mellett élése 
is. Ezert jelentős •az a második tény, ame-
lyet nemzetiségi vagy nemzeti tudatnak, 
más szóval a nemzettéválбs folyamatáról 
szerzett benyomásnak neveznék, ami szo-
rosan egybekapcsolódi-k a nyelv lingvisz-
tikai és jogi-politikai problémájával vagy 
elkülönülésének kémdésévei. 

3.) a) Azt hiszem, hogy a nemzetiségi 
tudat sokkal Inkább domináló mint a 
nemzeti tudat. (Ez itt kissé szokatlanul, 
talán visszásan vagy iáegenül hangzik.) 
Ennek közvetlen hatása már a mások ál-
tal emutett és a gyakorlatban s űrűn ta-
pasztalt, áldatlan kisebbségi tudatban 
nyilvánul meg. A jlemzet іségi tudat to- 
vábbfejlődése korlátozott, az el őbb emlí-
tett tényezők miatt, azért, mert az intro-
vert életet él ő  homogén nejnzétjségi cso-
portok főleg a mez őgazdaság, s annak is 
legprimitívebb termelés.i forulációiban 
dolgoznak. A másik ok az, hagy á váro-
sokban 'elő  etnikai csoportok — amellett, 
hogy szétszortak (ami még nem kötele-
zően kkorlat) — ellenállhatatlanul enged-
nek :egy személyes affirmáció-igénynek —
bár itt az objektív feltételek megvannak 
a tudatfejlődésre. 

Ezért ez a tudat (ha egyáltalán beszél-
hetünk róva) még csak egy igen vékony 
Intellektuб.N réteg elméjében, gondolat-
világában kezd meghonosodni, eléggé bi-
zonytalanul, tapogatózva és minden еlгj -
leti vagy tudományos, ideológiai hasonu-
lás nélkül. 
Ennek a csoportnak a tudata egy közös 

forrásból ered, nagyjából a magyar ajkú 
nyelvész-értelmiség szakmai egymásra-
utaltságából. Itt els őrangú és rendű  kér-
désiként merül fel a nyelv pr пΡblémája. 

b) Tudvalevő, hogy a nemzet ldalakaz-
aбsбnаk egyik fontos tényezőjke a sajátos 
nyelv, annak k fпΡrгatsága és fejlődőképes 
volta, nemcsak az irodalom terén, hanem 
a társadalmi kommunikáció minden szfé-
rájában. itt is hangsúly főleg a sajátos 
nyelven" van . 4  Sajnos, nyelvészeinktől le-
sújtó értékeléseket hallhattunk köznyel-
vünk és írásos -vagy „ árodahnj" nyelvünk 
állapotáról. Ha figyelembe vesszük az 
előbb elmondottakat a nemzetiségiek kul-
tuгбlis és gazdasági, másrészt egyéni be-
zánkózott> бgwkkal kapcsolatban, akkor 
nem is szükséges mos tényekeit ennek az  

állapotnak el őidézőiként felsorakoztat-
nunk. 

Sajnos nemcsak köznyelvünkkel van 
baj. Nyelvünk egyirányúsága (az , ;irodalmi 
nyelv kizáгбlagosságára) közvetve vagy 
közvetlenül azt eredményezte, hogy nem-
zetiségi tudatunk egyoldalú, irodalomköz-
pontú kultúramaíőrizmussá satnyult. Nem 
kell azonban relfellednün:k, nett adott ez az 
egyközpontúság Vajdaságnak és nem csak 
Vajdaságnak: végső  soron ezek az irodal- 
mórok mutattak rá, ha rudámentárisan is, 
történelmi és kulturális múltunk, jelanünk 
egyes értékeire és jelenségeiгe.(dr. Bori 
Imre irodalomtörténete, vagy a Demon-. 
kos—Tolnai Végel .által kifejtett dilem-
mák, ,a Valóban nхt lesz velünk minden 
bizonnyal kissé patetikus, de esztétiikai-
szociOlógiai szemnpontbói és tárgyunk 
szemszögéb ől is jelentős verseiben és ta-
nulmányában, vagy Deák Áfonyáinak kis-
sé :homályos elidegenedés-víziója stb:). E 
félárbocos manőverezés küls ő  nvegformá- 
1asat iinkább a nemzetiségi politika hat-
hatós dilemmanélküliségére vezethetjük 
vissza, nagyrészt azonban annak is betud-
ható, hogy sokáig a kultúra- és „irodalmi" 
játék volt az egyedüli bels ő  intellektuá-
lis góc. Ez ,az esztétikai „túláp оltság" az- _ 
tán meghozta a maga eredményét: a tu-
dományos és szaknyelv ápolása, fejlesz- 
tése elmaradt — s így érthet ő, hogy a 
társadalomtudomány 'sem fejl ődhetétt ki 
nemzetiségünk nyelvközegében. 

Kell-e és lehet-e tudományt klafa- 
kjtani, erről egy ember, egy csoport nem 
dönthet, de indítványozhat. Az indítvá-
nyozásnál azonban szükséges félmérni az 
esetleges következményeket. Várady cik-
ke nyomán, •tudományos igénnyel még 
senki sem válaszolt erre a kérdésre. Dön-
tenünk kell, mert lényegében ett ől függ, 
beszélhetünk-e majd nemcsak egy új, a 
polgári nemzeti tudattól lényegesen más 
neanzettéválási tudatról, hanem reális 
nearnzetteválásj folyamatról is. Társadalmi 
gyakorlatunkban gyakran olyan viszo-
nyokkal állunk szemben, amelyek a ma-
gyarországi gyakorlat el őtt ismeretlejnek. 
Szociológiaд, po]itnkolágiai és jogtudпΡгб-
nyi elemzések jelentősen hozzájárulnának 
a vajdasági magyarság, Mimics által is 
említett, kétszeres kulturális (és én hozzá-
tens éjm: tudamányпΡs) szerepének megva-
lásitásához. Tehát, hogy közvetít ő  legyen 
ezen a téren is egyrészt Jugoszlávia né 
pej és namzetiségej és a magyar nép kul-
turális és társadalmi értékei között, más-
részt maga is alkotó mészévé váljon .a 
mindkét oldalon fejlődő  kultúrának és 
tudománynak. 

Ha tehát megmaradunk a eddigi ered-
mények mellett, akkor bizony semmilyen 
„jóakarat" és , akarás" — vagy intellek-
tuális nekibuzdulás nem segít hozzá b en-
nünket .annak a gondolatnak a gyakorlat-
ban való érvényesítéséhez, amelyet nem-
zettévá бsá folyamatnak nevezünk. Ha ezt 
nem vagyunk képesek elindítaná a lejtőn, 
akkor ez azt, jelenti, hogy. intellektuális 
impatencjánk eljutott addig, hogy nem 
tudjuk túlhaladni is kultúrautonómáa stá-
diumát, ami nem más mint tehetetlen 
játszmafeladás .az objektív nehézségek és 
egy bizonyos fajta affirmálódási inerció 
előtt. 

2. 
Ebben ka helyzetben nehéz lenne fel-

mérni a jövőt. Ennek ellenére (bár sem-
miképpen sem bocsátkozom jóslatokba) 
mégis elmondok néhány tényt, inkább 
jelen-elemzési kísérletként, mint jöv őbe-
látás céljából. A történelem legtöbbször 
igen konzekvens: a múlt gyakorlata és 
eredménye gyakran előremutat a jövőbe. 

Tekintsünk talán először az alkotmány-
törvény adta lehetőségekre, a regulatív 
viszonyok kііlálta perspektívám és a mált 
valamint ra jelen társadalmi viszonyainak 
a normatív a Hegfogalmazáséban mutatko-
zó lemaradására . A 62. szakasz első  be-
kezdése szerint: „A VSZAT területén él ő  
nemzetiségek minden tekintetben egyen-
jogúak a tartomány temiiletén él ő  többi  

néppel; ugyanolyan, iaz alkotmányban és 
a törvényekben megallapjtott jogaik és 
kötelességeik vannak, mint a többi pol-
garn•ak, jogink van nyelvük szabad hasz-
nбlatára, kultúrájuk kimyilvánításá-ra és 
fejlesztésére, és Olyan szervezetek és in-
tézmények létesítésére; amelyek szavatol-
jáik mindezeket ra jogokat." Ezek a jogok 
tulajdonképpen (és itt az alkotmányt őr-
vény nem megy tovább a tudományos ki-
teljiesedés szférájára) a tartományi ren-
delkezéseknek és jogszabályoknak a nem-
zetiségek nyelvén való közzétételére vo-
natkoznak, valamint a nemzetiségek 
nyelvhasználatára a közfelhatalmazást 
viselő  állami szervek és szervezetek eljá-
rásaban (66. szakasz). 

Ezek a mendelkezéselk, annak ellenére, 
hogy felölellk kulturális és politikai tu-
datunk igen bő  fejlesztési és fejl ődési 
programját, mégsem lépik át a „kulturá-
lis" jelző  határait, tehát nem helyezik ki-
látásba a tudományos munkát a nemze-
tiségek nyelvein. Kivételt képeznek azok 
a kulturális intézmények, amelyek a 
nemzetiségek etnikai, nyelvi és "szocioló-
giiai-történehni helyzetének tanuцnányo-
zasával foglalkoznak, valamint a magyar 
nyelvű  ágazgatás-jog elméleti és gyakor-
lati eljárásával. 

A лeanzettéválás fentebb taglalt eleme 
(tudomány) így csak némi jogászi ügyes-
kedéssel mutatható ki. Ha azonban tekin-
tetbe vesszük, hagy ezeknek a jogoknak 
konkret megvalбsítása a tartományi tör-
vиlyek .közvetlen rcndelkezéseátől függ-
nek — az alkotmányban meghatározott 
jogok és szabadságok, keretében —, akkor 
világossá válik, megnőtt 'a valószínűsége 
annak, hogy az ilyen intézmények hama-
rosan általános társadalmi és gazdasági 
fejlődésúnknek megfelelően alakuljanak.5  

Az alkotmáлymsndelkezések ezek szerint 
bizonyos határt jelentenek (annak ellené-
re, hogy sokáig még bő  lehetőségeket 
nyújthatnak a fejlődéshez) és biztos tá-
гasztékat nyújtanak persp'ektívánk fel-
nézéséhez. 

Beszélhetünk-e nemzettéválás гбl a 
jelen és a közeljövő  alternatívái, az rel-
mondottuk és az el nem mondottak alap-
ján, vagy a reális viszonyok arra utalnak, 
hogy a történelem játéka, magunk szelle-
mi nemtörődömsége, harcképtelensége és 
egyoldalúsága által megrekedtüjnk a sár-
ban, amiikor legalább részben megnyílott 
előttünk a kiteljesedés perspektívája? 
Vagy erőnkből csak kultúrautonómnáma 
telik? Úgy látom, igen. 

Tulajdоjtképpen nem a normatív té-
nyezők késztettek arra, hogy borúlátó le-
gyek, hanem a szubjektív er ők, az ambí-
ció és a nemzetiségi tudat hiánya. Vagy 
talán éppen egy :ellentétes el őjelű  törek-
vesaldozatai lettünk? Azt hiszem, ez a 
legnyomósabb szubjektív ok. Tehetsé-
geianknek mind gyorsabb ütemű  „átömlé-
sét" •tapasztalhatjuk (bár ez a folyamat 
úgy tűnik rövid időre leállt) a szélesebb 
érvényesülésű  nyгly-szférákba. Ez, egy-
forma anyagi-erkölcsiemtékelési feltételek 
között, egy változó intenzitású, de mn-
denkinél jelenlevő  affimtбlódási motívum, 
tehát lélektani tényez ő, ami mindinkább 
érvényt :nyer, s ami derogálja nagy részét 
annak, ami eddig elhangzott a nemzetté-
válasj folyamat elindulasanak pozitív le-
hetőségéről. 

1  A proletariátus , új nemzetér ől", lásd Marx 
1646-bam •elhangzott besriédét a Londonban 
megtartott Nemzetek lTnnepén. 

2 Tekintettе1 arra, hogy a nemzettéválást nem 
szemgélhetjük áuanllnatáraktól fiigg đеxn, ez a 
tény az „államiságot" is mint a nemzetté-
válás elemét teszi kérdésessé. 
Medunacionak t odnosi á i9K sгbije, Inatiitut 
za poиti ke studije Faleniteta pokti čkih 
nauka, Bgd, 1969.; dr Llubisav Markovi ć , 
Nacionaino pitanje sa stamavušta tendencija 
samaupгavnog ekononnskog sistema, 9. old. 
Ez nem jelent kötelezđen egy „új" nyelvet, 
vagy totálisan „más" nemzet -konszolidáló-
dást. 

a Ezt azért említem ktilün, mert az alkot-
mánymódosításak előtti' szővetsé@t és kđz-
társasági allkotmányreQndelkezések biiztosíitot-
ták ugyan mindezeket a jogokat , de az ez-
zel kapcsolatos .koakrét t đrvényгendelkezé-
seket sohasem hozták meg. 

SZALMA József 
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Soha ennyire még nem kedveztek a po-
litљkaa és közjogi körülmények a vajda-
sági népek és :nemzetiségek teljes egyen-
jogúsága megvalósítasának, mint most az 
alkotmánytörvény meghozatala utáл. Vaj-
daság történelmében most kapott először 
alkotmányjogi megfogalmazást a felisme-
rés, hogy ezen a területen csak az itt él ő  
népek és nemzetiségek teljes egyenjogú-
sága teremtheti meg a békét, és hogy ezek 
a nemzetek külön jellegzetességekkel ren-
delkező  társadalma-politikai közösséget 
alkotnak, amely szervesen illeszkedik bele 
a magasabb társadalomszervezési formák-
ba, a köztársasagba és  •a föderációba. 

Az alkotmánytörvény, különösen a né-
pek és nemzetiségek közötti viszonnyal 
foglalkozó részében ékes bizonyítéka an-
nak, hogy az elmélet megel őzheti a gya-
korlatot. Az itt élő  népek és nemzetisé-
gek nyelvi egyenjogúságára és a képvise-
leti testületekben való arányos részvét іlé-
ne vonatkozó rendelkezései nemcsak rögzí-
tik a jelenlegi helyzetet, hanem világosan 
ki tűzzik a végső  célt, felvázolva a hozzá-
vezető  utat is. Ezeknek a rendelkezések-
nek életre hívásában nincs szü'kseg újabb 
elméleti kutatásokra; a nyetvi egyen-
jogúságot és a képviseleti testületekben 
való arányos részvételt intnziv, célratör ő  
politikai munkáиal kell megvalósítani. 

Az alkotmánytörvénynek vannak olyan 
megállapításai is, amelyek politikai és 
történelmi realitásához nem fér kétség, 
de ha nem támasztjuk alá őket az elmé-
leti kutatások eredményeivel, ezek a fej-
lődésre senkentő  politikai állásfoglalások 
önmaguk ellentétévé, steril frázisokká 
válnak. 

Az alkotmánytörvény bevezet ő  részé-
ben .kimondja: „Vajdasá;g Szocialista Au-
tonóm Tartomány Jugoszlávia népeinek 
és nemzetiségeinek közös harcában, a 
népfelszabadató háborúban és a szocialis-
ta forradalomban keletkezett, s a lakos-
ságnak, a tartomány és a föderális Szer-
baa népednek és nemzetiségeinek szabadon 
kifejeezett akarata alapján a Szerb Szocia-
lista Köztársaságban a Jugoszláv Szocia-
lista Köztársaság keretében egyesül." 

Az alkotmánytörvény 35 szakaszának 
első  bekezdése így hangzik: „A VSZAT 
területen élő  nemzetiségek minden tekin-
tetben egyenjogúak, ugyanolyan, az alkot-
mányban és a törvényekben megállapított 
jogaik és kötelességeik vannak mint a 
többi po'lgárna'k, joguk van  nyelvük sza-
bad használatára, kultúrájuk kinyilvání-
tására és fejlesztésére és olyan szerveze-
tek, intézmények létesítésére, amelyek 
szavatolják mindezeket a jogokat." 

Miben áll az idézett részek jelent ősége? 
Az a m.egállapitás, mely szerint Vajda-

ság az itt él ő  népek és nemzetiségek kö-
zös harcában, a népfelszabadító háború-
ban és a szocialista forradalomban kelet-
kezett, rámutat Vajdaság lakosainak sors-
közösségére, történelmei egymásrautaltsá-
gára. Ebben a kérdésben további átgon-
dolt célratörő  tudományos kutatásokat 
kell folytatna. Törtéaъészek, irodalomtör-
ténészek, szocdológusok sok évi munkájá-
ra van szükség ahhoz, hogy minden ol-
dalról megvilágítsák a vajdasága népek 
ésemzetis "egük egymás közötti objektív 
természet adta viszonyait. A második 
гnеgáll,apítás leszögezi, hagy Vajdaság né-
pei és nemzetiségei szabadon kifejezett 
akaratuk alapján egyesültek a tartomány-
ban és társultak a szélesebb társadalmi-
politikai közössiégekbe , és hogy a nemze-
tiségek miniden tekintetben egyeлjogwak 
a tartomány többi népeivel, ami azt je-
lenti, hogy Vajdaság társadalmi-politikkai 
šzervezetében .a nemzetiségék rendelkez-
nek a nemzet fogalmán ак  összes attribu-
tumјalval. Ebből az következik, hogy az 
alkotmánytörvény nemcsak szabad utat  

enged azoknak a történéseknek, amelye-
ket az utóbbi időben a nemzettéválás fo-
lyarnataként emlegetünk, hanem el őlege-
zett bizalommal a nemzettéválást mint 
igefejezett folyamatot kezeli, tág keretet 
biztosítva ezzel az egyre sokrét űbb nem-
zettéválása törekvéseknek. 

Ez a nemzettéválási folyamattal kap-
csolatos kérdéskomplexum tudomáлyos 
szempontból még feldolgozásra vár. A 
szocialista társadalmi rendszer kereteiben 
történő  nemzettévalása folyamatokkal is, 
a marxista kutatók aránylag keveset fog-
lalkoztak. 

ф  
Lenin nem ringatta magát olyan illú-

ziókban, hogy a szocialista forradalom 
után automatikusan megoldódik a nem-
zeti kérdés, és az októberi forradalom ta-
pasztalatait szem előtt tartva kimondta a 
népek önrendelkezésének elvét. Ennek az 
elvneik ,alkalmazása vagy nem alkalma-
zása döntően befolyásolja a nemzeti kér-
dés megoldásának módját és mértékét. 
Leninnek a nemzeti kérdéssel kapcsolatos 
munkássaga voltaképpen arra irányult, 
hogy alkalmazza az önrendelkezés elvét 
az első  szocialista állam politikájában. 

Sztalin idejében megváltozott a Szov-
jetunió kül- és belpolitikája is. Sztalin az 
orszá-g gazdasági fellendítésére egyetlen 
utat látott: a szigorú és tervszerű  köz-
ponti irányítást, mind a gazdaságban, 
mind .a politikában. Lenin emberközpontú 
államrányítasi módszerei helyébe a min-
denható búrokrácia rideg, személytelei 
módszerei léptek, amelyeknek legf őbb 
megnyilvánulása a belpolitikában az 
egyéni és nemzeti szabadság majdnem tel-
jes hiánya, kiтlpolitikaban pedig a nagy 
állami agressziиitás volt. Persze a meg-
változott politikai körülményekhez hozzá 
kellett idomítani az elméletet is. A népek 
önrendelkezesi jogát többé nem emleget-
ték. Sztalin és ideológusai az osztályharcot 
helyezték előtérbe és a nemzeti elnyomást 
csak a tőkés rendszer keretein belül tartot-
ták lehetségesnek. Szerintük a szocialista 
forradalom után a proletár internacionaliz-
mus alapján a nemzeti kérdés automati-
kusan megoldódott, mert a társadalmi el-
nyomás megszűnésével lehetetlenné vált 
a nemzeti elnyomás. A szocialista orszá-
gokban tehát nincs nemzeti elnyomas és 
ezért felesleges róla beszélni. Minden 
nemzet munkás,osztályána.k közös érdeke, 
hogy megdöntse .a t őkés társadalmi rend-
szert és lefegyverezze a t őkés osztályt, 
amely megteremtője és hordozója a na-
cionalizmusnak is. Ha ez megtörtént, nem 
fenyeget tovább a nacionalizmus veszélye. 

~A háb•orú utáni jugoszláv fejlődésben 
is volt egy időszak (körülbelül 1950-ig), 
amikor gazdasági szempontból szükség 
volt a tervszerű , szigorú központi irányí-
tásra. A felszabadulás és a munkásön-
igazgatós bevezetése közötti rövid id őszak 
már elegendő  volt arra, hogy kifejl ődjön 
és megerosodjön egy bürokrata appará- 
tus, amely a központi irányításon keresz-
tül behatolt a tarsadalmi élet minden 
szférájába, fékezve, már-már megbénítva 
a fejlődést. A JKP felismerte az állam-
apparátus elbürokratizálódásának veszé-
lyét és amint a gazdaságban nem volt 
szükség a minden részletre kiterjed ő  köz-
ponti irányításra, megkezdte a harcot a 
bürokrácia ellen. A munkásönigazgatás 
bevezetése és az 1953-as alkotmánytörvé-
nyek, amelyek megündítottak a deoentra-
lizációt, a központi irányítás hatásköré-
nek csökkentését, fontos állomásai voltak 
a közvetlen demokráciára irányuló küz-
delemnek. Persze az etatista-centralista 
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erők sem maradtak tétlenül: ahogy vesz-
tették a talajt a lábuk alól a gazdaság-
irányításban, hatványozott er ővel küzdöt-
tek tovább, hogy a társadalmi felépít-
ményben megmaradjanak a központi irá-
nyítás módszerei. Hogy ez a törekvés sok-
szor sikerrel járt, mi sem bizonyítja ‚job-
ban, mint hogy a társadalmi fejl ődés sok 
fontos kérdése a szélesebb közvélemény 
számára tabu volt. A köztársaságok egy-
más közötti viszonya, a nemzeti kérdés, 
a beruházási politika és még sok más 
fontos pгobléлLa taglalásakor csak a hiva-
talos véleményt lehetett alapul venni. A 
nemzeti kérdésr ől, a jugoszláv népek kö-
zötti viszonyról nem folyhatott széles kö-
rű  nyilvános vita, mert a hivatalos állás-
pont szerint •a nemzeti egyenjogúsag kér-
dése a népfelszabadító harcban és a szo-
cialista forradalomban már megoldódott 
és így vitára nincs szükség. A gazdasági 
és társadalmi fejl ődést azonban nem tud-
t "tik megállítani ezek a bürokratikus tö-
rekvések. A mind szabadabb és a gazda-
sági ésszerűségen alapuló termelési viszo-
nyok elemi erővel süгgették a társadalmi 
viszonyok liberalizálódását a te гmelésen 
kívüli tevékenységi ágazatokban és a tár-
sadalomtudományok területén is. A gaz-
dasági fejlődés érdekében felül kellett 
vizsgálni és részletesebben szabályozni a 
köztársaságok .közötti viszonyt, különösen 
a nemzeti jövedelem felhasználását ille-
tően. Ezzel párhuzamosan a társadalom-
tudományok nagy érdekl ődéssel fordultak 
a jugoszláv népek egymás közötti viszo-
nya, a nemzeti kérdés és a nemzet fogal-
mának szocialista értelmezése felé. Az 
1963-as alkotmány mérföldk ő  volt a tár-
sadalmi és gazdasági demok гatizáció út-
ján, amely szentesítette a haladó er ők 
eredményeit, különösen a tarsadalmi fel-
építmény viszonyait illetően, utat nyitott 
a további demokratizáciának. 

•Vajdaságnak egészen az 1963-as alkot-
mány meghozataláig nem volt önálló sze-
repe a jugoszláv társadalom fejl ődésében. 
Addig a demakratizációért folyó harcban 
csak közvetve, a köztársaságon keresztül 
vett részt. Itt  is  működtek mindazok az 
erők, .amelyek a globális jugoszláv társa-
dalomban hatottak, de mivel a demokra-
tizációért folytatott harcban a hangsúly 
a köztársaságok egymás közötti viiszonyán, 
a -gazdaságosság alapján való együttm ű-
ködésen és a jugoszláv népek egymas-
közötti viszonyain volt, Vajdasag csak 
közvetve vett részt a vitákban. Persze, a 
harc eredménye, +a szabad véleménynyil-
vánítás Vajdaságra közvetlenül hatott, 
mert így nyilvánosság elé kerülhettek 
(különösen •a brioni plenum után) a tar-
tomány jellegzetes p гablémái is, amelyek-
nek megoddasa a gazdasági és társadalmi 
fejlődés folytán halaszthatatlanná vált. Az 
1963-as alkotmány új 'leh tőségeket tárt 
fel a tartományok számára. Ebben az id ő-
sza:kban nyer polgárjogot a köztudatban 
az .az elgondolás, mely szerint a tartomá-
nyok is rendelkeznek a társadalmi-poli-
tikai •közösségek ismérveivel és elkezd ő-
dött a tartomany és a köztársaság viszo-
nyainak elemzése. Mind világosabbá vált. 
hogy a központi irányítás alól felszaba-
dult vajdasági gazdaság megköveteli, hogy 
a tartomány es a köztársaság közötti vi-
szonyt — különösen ami a Vajdaságban 
termelt anyagi javak elosztását illeti —
gazdasági alapokra helyezzék. Te гmésze-
tes, hagy a tartomány nagyobb önállósá-
gát célzó törekvések az etatista centralis-
ta erők szívón ellenállásába ütköztek. El-
engedhetetlenül szükséges volt ebben a 
harcban, hogy a vajdasági haladó er ők 
egységesen, a nemzetiségi hovatartozásra 
való tekintet nélkül lépjenek fel. Vajda-
ság történelmi fejlődésének ezt a pillana-
tát jellemzi nagyon helyesen az az eszme, 
mely szerint a „regionális érdek nemzeti 
érdek"; :ami Vajdaságnak érdeke, az jó 
a nemzeti égéknek is. A történelmi fej-
lődésnek ebben a szakaszában, amikor 
Vajdaság önálló társadalmi politikai kö-
zösséggé való átalakulásáról volt szó, ez 

az eszme tökéletesen kifejezte az itt él ő  
nemzetiségek reálisérdekeit. 

Az önáІІóbb tartományért folytatott 
harc az 1968-as alkotmánymódosítással 
zárult le. A globális jugoszláv társadalmi 
fejlődés szempontjából ez az alkotmány-
módosítás, amely a legfontosabb, a jugo-
szláv társadalom egységét biztosító álla-
mi funkciók kivételével szabad kezet ad 
a tartománynak a bels ő  viszonyok rende-
zésére, logikus következménye a fent vá-
zolt demokratizálódási folyamatnak. Eb-
ben a folyamatban az 1963-as alkotmány 
a köztársaságaktit szabadította fel a köz-
ponti irányítás alól, az 1968-as alkotmány-
módosítás pedig a tartományok önállósá-
gát hozta meg. A tartományi alkotmány-
törvenyek pedig biztosítják, hagy a de-
mokratizáció ne rekedjen meg tartományi 
szinten. 

A vajdaságban élő  nemzetiségek szem-
pontjából a legjelentősebb a tartományi 
alkotmánytörvény meghozatala volt, mert 
ez minőségileg új helyzetek biztosít a 
nemzetiségeknek. 

A nemzetiségi kérdés megoldását eddig 
többé-kevésbé fentr ől irányították. A köz-
társaság közиetítésével jutottunk a nem-
zeti egyenjogúság egyes formáinak meg-
valósításához szükséges pénzösszeghez és, 
ami talán még fontosabb, csak a globális 
jugoszláv társadalom demokratizációs fo-
lyamatai tették lehet ővé a nemzeti kér-
dés gyakorlati problémáinak rendezését is. 
Nem véletlen, hogy a brioni plénum egy-
szerre számolt le az etatista centralista 
erőkkel. és mondta ki, hogy szükséges a 
nemzeti kérdés gyakorlati problémáinak 
elvszerű  megvitatása és mielőbbi megol-
dás. A társadalmi és еazdasági viszonyok 
fejlódését egyaránt gátolta az etatista 
központi irányítás, és az, hogy a nemzeti 
kérdéssel kapcsolatos problémák taglalá-
sa megrekedt az inkább politikai deklará-
dбгa mint tudományos megáПapításokra 
hasonlító álláspontok szintjén. 

Persze korántsem lehet azt állítani, 
hogy a vajdasági haladó erőknek a nem-
zeti egyenjogúságra iranyuló törekvései 
egvá'ltalán nem hatottak a globális jugo-
szláv társadalom demokna'tizációs folya-
mrataira. Hatottak, de csak jelenlét űik-
kel. Az alkotmanytörvény meghozataláig 
ugyanis a globális jugoszláv demokratizá-
elбs folyamatok döntően befolyásolták a 
nemzeti kérdés megoldását Vajdaságban. 

Az alkotmánytörvény kv'alitatív volto-
zásokat hozott ezen a téren. Mivel Vajda-
ság olyan társadalmi politikai közösség 
lett, arcelv önállóan állapítia meg jöve-
delemforrásait és öná'lláan rendezi a nem-
zeti egyenj.ogúság nnegvalósításával kap-
csolatos problémakat, a vajdasági társa-
a,lom fejlődése elsősorban önmagától 

függ, s csak másodsorban a globális jugo-
szláv társadalmi viszanyоКtól. 

Az alkotmánytörvény demisztifikál јa a 
nemzeti kérdéskomnlexummal kapcsolatos 
problémákat. azáltal; hagy megoldásuktól 
teszi függővé a tartomány mint társadal-
r^i rolitikei közösség f nnállását nemcsak 
politikai, hanem jogi szempontból is. A 
központi irányítás korszakában például 
nem volt szükség a kétnyelv űségre, mert 
a határozatokat neon meghozni, hanem 
végrehajtani kellett, függetlenül a nem-
zetiségi hovatartozástól. A véerehajtáshoz 
nem. kellett kétnyelvűség; hallgatni lehet 
eev nyelven is. Az önigazgatói határoza-
tok meghozatalában részt vesz minden 
kommuna, minden munkaszervezet és 
minden nemzetiség. Ha csak egy nyelven 
lehetne beszélni, ezeket a határozatokat 
a legtöbb helyen nem lehetne meghozni, 
mert a nemzetiségi önigazgatók közül so-
kan csak az anyanyelvükön tudnak. 

Ezen a helyen tovább kell vizsgálni a 
„regionális érdék nemzeti érdek" eszmé-
jét. Fent rámutattam ennek az eszmének 
a szerepére a jugoszláv társadalmi fejl ő-
dés egy meghatározott szakaszában. Az 
alkotmánytörvény meghozatala után fel-
merül a kérdés; mivel a tartomány hely- 

zete minőségileg megváltozott, kifejezi-e 
ez az eszme a nemzetiségek érdekeit. 
Csak részben. Azokban a kérdésekben, 
amelyikben egyik oldalról Vajdaság mint 
önálló társadalmi-politikai közösség, a 
másik oldalról vagy a köztársaság, vagy 
a föderáció lép fel, ez az eszme még mn-
dig helytálló, hiszen Vajdaság érdeke a 
nemzetiségeknek is érdeke. Azokban a 
kérdésekben azonban, amelyek vajdaság 
belső  ügyeit érintik megváltozik a hely-
zet. A „regionális érdek nemzeti érdek" 
aszméje Vajdaság és a rajta kívüli or-
szágrészek viszonyaira vonatkozik, tehát 
csak abban az esetben érvényes, ha Vaj-
daságról mint társadalmi politikai közös-
ségről, mint kerületi egységről van szó és 
ezért már logikailag Sem lehetséges az 
alkalmazása. De nem lehetne alkalmazni 
ezt az eszmét akkor sem, ha egy logikai 
bukfenccel Vajdaság keretében a kisebb 
területi egységekre vonatkoztatnánk. An-
nak ellenére, hagy az itt  616  népek és 
nemzetiségek alapvet ő  érdekei közösek, 
hisz az 'ónigazgatású szocializmus megte-
remtése közös érdek, ebben a folyamat-
ban vannak olyan problémák, amelyik-
nek megoldásához a nemzetiségnek mint 
kollektív lénynek különös érdeke fűződik. 

A statisztikai adatok szerint a közgaz-
gatásban és általában a termelésen kívüli 
tevékenységi ágazatokban kevés a nem-
zetiségi tisztviselő. Mas adatok szerint, 
ezekben •a tevékenységi ágazatokban a 
legmagasabbak a személyi jövedelmek. 
A harmadik statisztikai kimutatás azt 
mutatja, hogy .az egyetemi hallgatók több-
sége nagy keresetű  tisztviselő  szülők 
gyermeke. Szemmel látható, hogy azok-
nak a társadalmai viszonyoknak, amelyek-
ről ezek az adatok szólnak nem Vajdaság 
és a többii társadalmi-politikai közösség 
közötti kapcsolatban van jelent ősége, Vaj-
daság határain belül jelentenek problé-
mát és itt kell megoldani őket, megtalál-
va a politikailag helyes középutat a né-
pek és nemzetiségek mint kollektív lé-
nyek érdekei között. 

Azzal, hagy a poétikai szerkezetben ön-
álló helyet biztosít számukra es kollektív 
lényként kezeid őket, az alkotmánytör-
vény olyan jellegzetes nemzeti tulajdon-
ságok megjelenését sürgeti és támogatja 
a nemzetiségek körében, amelyek maguk-
ban hordják a nemzettéválás legfontosabb 
ismérveit. Az ilyen ismérvek közül külö-
nösen fontosnak tartom a tarsadalmi -po-
litikai közöség irányításiban való teljes 
jogú, egyenrangú részvételt és annak a 
kollektív tudatnak a kifejl ődését, amely-
nek léte immár kétségtelen. Természetes, 
hogy •ebben az esetben nem klasszikus 
nemzet kialakulási folyamatról van  szó 
(külön nyelv, :kultúra és államiság meg-
teremtéséről), amely hasonlít a kés ői feu-
dalizmusban és a korai kapitalizmusban 
lejátszódott nemzetkialakulási folyama-
tokhoz. Rossz eszmei-politikai tájékozott-
ság és hibás dogmatikus történetszemlé-
let kell ahhoz, hagy valaki ne vegye észre 
azt a kvalitatív változást, amit az alkot- 

ánytörvény hozott a vajdasági népek és 
nemzetiségek életében. Nem sziiikségsze-
rű-e észrevenni azt, hogy az alkotmány-
törvény a vajdasági politikai mechaniz-
mus normális funkcionálását teszi függ ő-
vé a népek és nemzetiségek egyenrangú, 
teljes jogú részvételétől. Ha ez így van, 
akkor kétségtelen, hagy a nemzetiségnek 
mint kollektív lénynek önállósága n ő , 
nemcsak a vajdasági társadalmi szerkezet 
keretében, hanem az anyaország felé is. 
Ez az önállóság sok olyan jellegzetes tu-
lajdonság megteremtését és kifejlesztését 
eredményezi, amelyek ugyan nem viselik 
magukon a klasszikus nemzettéválási fo-
lyamatnak minden jegyét, de jelent ősé-
güknél fogva túlnőnek a kisebbségi kér-
dés klasszikus megoldasain. A fent emlí-
tett folyamatokat nyugodtan nevezhetjük 
szocialista nemzettéválásnak, aramál is in-
kább, mert á szocialista társadalmi rend-
szer fejlődése tette őket lehetővé. 

АGOSTON András 
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Bosnyák István „Naptárhistória és ami 
mögötte van" című  cikkére március 9-én 
a Magyar Szó Közös Íróasztalunk rovatá-
ban megjelent Kolozsi Tibor „Veszedel-
mes félrehallás" cím ű  válasza nem csak 
arról tanúskodik immár, hogy Kolozsi Ti-
bor nem képes érdemlegesen követni a 
nemzeti kérdés jelenlegi jugoszlávinai gya-
korlatát, annak elméieti visszatükröz ődé-
seit és ,az önigazgatás fölkínálta lehet ősé-
gek tegnapinál is újabb változatát — ha-
nem arról is meggyőzött bennünket ez a 
rövid cikke, hogy iaz önigazgatásról, „ami 
szocialista rendszerünk lényege", olyan 
gondolatokat probál természetesnek fel-
tűstetni, amelyik az önigazgatásnak mint 
társadalmi viszonynak a lényegével mon-
danak ellent. 

Különösen árulkodó írás ez. Tartalmaz-
za Kolozsinak mindazokat a melléfogásait 
és pontatians "agait, amelyek Bari Imrével 
folytatott vitáját is jellemzik. Ezek az 
észrevételek miatt tartottam fontosnak 
azt, hogy ebb ől a cikkből kiindulva köze-
lítsem meg a Kolozsi által felvetett prob-
lémál'at is. Szeretnék :arra is rávilágítani, 
hogy mit sem ér .a jó szándék, ha az a tá-
jékozatđianság olyan formáját ölti magá-
ra, :amit ebben az esetben a nerctudással 
is fölcserélhetünk. Hiszen Bosnyák István 
is csak azért hallott „veszedelmesen fél-
re", mert Kolozsi „veszedelmesen félre-
írt" 

Miről  •is van  szó? 
Lényegében arról, hogy Kolozsi Tibor 

a bizonygatás útvesztőiben a munkaszer-
vezetek önigazgatását kettéválasztja: ter-
melésrees önigazgatasra Erre a szellem-
idézésre (hiszen ugyanazon •a reláción mo-
zog mint az etatista gyakorlat, amikor a 
termelés és az irányítás helyett, a munka-
szervezetek önigazgatását, a termelés és 
az önigazgatás kett ősségében látja) azért 
van szüksége, hogy elég er ős argumentu-
mot szolgáltasson ahhoz a téziséhez, mi-
szerint „a munkapad mellett egyszer űen 
megszűnik a nemzetiségi különbség." Az 
argumentum az volna, amit Kolozsi a 
következőképpen fogalmazott meg: „A 
munkásnak tehát nagyon is határozottan 
és éppen közös érde b ől küzdenie kell 
nemzetiségi egyenjogúságáért a gazdasági 
szervezetekben is csak hát nem éppen a 
munkapad mellett, hanem mondjuk 
munkástanács ülésein való egyenjogúsa-
gért ..." Itt mindjárt meg kell jegyeznem, 
hagy sem Bosnyák István említett cikké-
ben, sem Bori Imre cikkeiben és egyébb 
írásokban sem találkoztam olyan abszurd 
állítással, hogy „mondjuk a munkapad 
mellett" (kalapáccsal, csavarokkal és vas-
rudakkal) szükséges, ajánlatos és elméle-
tileg megokolt a munkasok küzdelme (!) 
a nemzetiségi egyenjogúságukért. Ebben az 
esetben is csak arról van  szó, hogy  Kolo -
zsi maga fabrikálta szellemeivel vívja 
nagy harcát. Azoknak megfelel ően képze-
lődik és állít olyan dolgokat, amelyek 
számára '.a legrnegfelel őb•bek. Ez nem fél-
rehallás és nem is színvakság — ez jel-
lemző . 

Hasonló ellentmondásról tanúskodik a 
következő idézetpár is: „Mindeddig — 
akárcsak szóbanforgó cikkemben*—a ter-
melő  munkáról beszéltem és nem a mun-
kás nemzetiségi hovatartozásáról ..: ' A 
szobanforgó cikkb ől jómaga Kolozsi is 
idéz: „a munkapad mellett egyszer űen 
regszűnik a nemzetiségi különbség." Úgy 
latszik, hogy Kolozsi is „félrehall" annak 
ellenére, hogy saját írásáról van szó, hi-
szen ha megszűnik a különbség, akkor 
mit kezd a hovatartozással? És Kolozsi 
mégis arról akar bennünket meggy őzni, 
hogy a nemzetiségi különbség megsz űné-
séről beszélt és nem a nemzetiségi hova-
tartozás megszűnéséről. Megszűnik a  
limibsig, de Kolozsi kedvéért a hovatarto-
zás különbsége megmarad. Az ő  kevéért, 
ám maradjon. 

Igy továbbra is következetes maradt 
önmagához, hiszen a fenti két idézetb ől  

fehér kálmán 

.. 
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idézé 

az sül ki, amit Kolozsi cáfolni akart. Sa-
ját idézete is arról gy őz meg bennünket, 
hogy beszélt a nemzetiségi hovatartozas 
megszűnéséről („a munkapad mellett"), 
csakhogy nem ugyanazokkal a szavakkal. 
Azonban ez még nem ad elég okot arra, 
hogy az ellenkez őjét állítsa. Hovatovibb 
mindenki, aki azt olvasná ki a fentiek-
ből, hogy „ha különbség nincs, akkor iso-
vatartozás sincs", az veszedelmesen félre-
hallana és színvakká válna. Remélem, 
hogy ezeket a jelz őket az olvasó újra fog-
ja osztani, azzal a javítással, hogy a „ve-
szzedelmesen félrehall' helyett a „veszedel-
mesen félreír" jelz őt fogja használni. 

A továbbiakban azt is rögzíthetjük, 
hogy Kolozsi nem beszelt „a munkis... 
nemzetiségi egyenjogúságának kérdésé-
ről", akkor •amikor azt állította, hogy ;;a 
munkapad mellett egyszer űen megszűnik 
a nemzetiségi különbség." Ki is lett volna 
az a varázsló, aki a különbség megsz űné-
se ellenére azt fogta volna Kolozsira, hogy 
ő  továbbra is a munkás „nemzetiségi 
egyenjogúságának kérdéseir ől" beszélt? 
Miért is beszélne, hiszen megsz űnt a nem-
zetiségi külónbség a munkapad mellett, 
tehát ott semmi értelme, hogy a nemze-
tiségi egyenjogúsagról beszélyen. Máshol, 
Kolozsi szerint, igenis ' -ell róla beszélni. 
Hogy hol, arról majd ке ~őbb. Elóbb még 
a szellemeket idézzük .. 

Hogy mennyire belebonyolódik a fogal-
mak és gondolatok szövevényeibe, azt az 
alabbi példa is bizonyítja: „Mert hát ah-
hoz, hogy a munkás a termelésben, a 
munkapad mellett valóban egyenjogúan 
dolgozhasson a más nemzetiségi munká-
sokkal, nem az szükséges, hogy nemzeti-
ségét a termelés szempontjából is hang-
súlyozzuk, hanem ez, hogy az önigazga-
táshan (!) — ami szocialista rendszerünk 
lényege — teljes mértékben kivehesse 
részét a gazdasági szervezet m űködésé-
nek igazgatásából, márpedig ez csakis úgy 
lehetséges, ha nemzetiségileg és nyelvileg 
teljesen egyenjogú más nemzetiségű  tár-
saival, azaz teljes mértékben megértheti 
azokat, és megértetheti magát velük.” 
Majd így folytatja: „Nem arról van szó 
tehát, hagy a munkástól elvitassuk nem-
zetiségének fontosságát, hanem csupán 
arról, hogy ezt a nemzetiséget ne hang-
súlyozzuk ott, ahol nem hogy megköny-
nyítené a közeledést, az egyenrangú egy-
más mellett élést, inkább csak szétvá-
lasztja, elkülöníti a nemzetiségeket agy-
mástól akkor is, amikor erre a legkevésbé 
sincs szűkség." 

Ebből az idézetből több dolgot is észre-
vehetünk: 

Először .is: hogy valaki valóban egyen-
jogúan dolgozhasson a más nemzetiség ű  
munkásokkal, ahhoz az szükséges, hagy 
teljes mértekben kivehesse részét az ön-
igazgatásból. Ha csak ennél a megállapí-
tásnál. maradt volna Kolozsi, akkor nem 
adott volna okot a félreértésre. Így azon-
ban nem tudta volna megmagyarázni, 
hogy hol és miért nem szükséges a nem-
zetiségi hovatartozás hangsúlyozása. Ezért 
k énytele,n volt, hogy az önigazgiatást kifor-
gassa lényegéből és a termelés-irányítás 
metamorfózisává degradálja. Ugyanis a 
munkaszervezetek önigazgatását igy ér-
telmezi, hogy létezik a termelés „mond-
juk a munkapad mellett" (kalapácsokkal, 
vasrudakkal), és létezik 'az önigazgatás 
„mondjuk a munkástanács ülésein", (le-
hetőleg feketekávé és ásványvizes üvegek 
mellett). Ha már ilyen szépen értelmezte 
az önigazgatást, „ami szocialista rendsze-
rünk lényege", akkor nézzük csak meg, 
hogy a fentiek értelmében hogyan is dol-
gozhat valóban egyenjogúan az a bizo-
nyos nemzetiségi munkás •a más nemzeti-
ségű  munkásokkal? 

1. A Kolozsi féle önigazgatást figyelem-
be véve, azok a munkások akik nincsenek 
a gazdasági vállalat önigazgató szervei- 
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ben, „mondjuk a munkástanács ülésein", 
akik nem veszik ki közvetlenül is a ré-
szüket gazdasági szervezetiek á гányitásá-
ból, (ön)igazgatásaból — azok nem dol-
gozhatnak egyenjogúan, mert nem tudják 
nemzetiségűiket hangsúlyozni ott ahol kell: 
a Kolozsi féle öngawg ;atasban . Ez vonva 
ennek a kettősségnek a logikus következ-
ménye, hiszen az természetes , hogy ,az 
olyan munkaszervezetekben, ahol ötszáz 
vagy ezer munkás dolgozik , nem lehet 
mindenki a Kolozsi féle önigazgatás részt-
vevője. Tehát azok a munkások, akik „ki-
manadtak az önigazg ,atásból", arra van-
nak kárhoztatva , hogy nem dolgozhatnak 
egyenjogúan .a termelésben („mondjuk a 
munkapad mellett "), azokkal a munká-
sokkal, .akiknek az a szerencse jutott osz-
tályrészül, hogy kivehetik részüket a 
„gazdasági szervezet míiködésének Igaz-
gatásaból, mondjuk a munkástanács ülé-
sein." Az ilyen önigazgatás értelmében 
nemcsak a „.kimaradt” nemzetiségi mun-
kasak nem dolgozhatnak egyenjogúan a 
más nemze ьiségű  dolgozókkal, hanem ki-
vétel nélkül mindazok, akik pillanatnyi-
lag csak a termelésben , a munkapadok 
mellett vannak ,angazsálva. Így a rotáció 
is csak arra szolgál, hogy könnyítsen a 
munkás helyzetén , hagy időnként a nem 
egyenjogúan dolgozók egy hányadának 
lehetősége legyen fö бlcserélni az addig 
egyenjogúan dolgozok csoportját. Az ilyen 
rotáció után, azok ,akik eddig egyenjogúan 
dolgoztak, a továbbiakban nem dolgoz-
hatnak egyenjogúan, mert hát „az önigaz-
gatásban" nem tudják nemzetiségüket to-
vabbra is hangsúlyozni, márpedig Kolozsi 
szerisit (ahogy idéztük is) valóban csak 
akkor dolgozhat egyenjogúan más mun-
kásokkal a nemzetiségi , ha alkalma van 
nemzetiségét az „önigazgatásban" hang-
súlyozni. 

2. Kolozsi nem győzi bizonygatni, hogy 
a termelés szempontjából igenis nem fon-
tos, sőt káros a nemzetiségi hovatartozás 
hangsúlyozása , mert „csak szétválasztja, 
elkülöníti a nemzetiségeket egymástól" —
viszont a nemzetiségek egyenjogú dolgo-
zását függővé teszi attól , hogy a nemze-
tiségi dolgozó „teljes mértékben megért-
heti és megértetheti magot" vagy sem, 
mondjuk ,a munkástanács ülésein . Ha гбх  
függővé tette az egyenjogú dolgozást a 
fenti megnyilvánulásaktál , akkor miért 
hangsúlyozza , hogy a termelés szempont-
јбbái igenis nem fontos a hovatartozás? 
Ha már az egyenjogú dolgozás a terme-
lésben, „mondjuk a munkapad mellett", 
ennyire függ a nemzetiségi egyenjogúsá-
gától (amit Kolozsi szerint nagy vétek 
hangsúlyozni a termelésben ), akkor azt 
várná el az ember hagy Kolozsi éppen 
azért száll síkra, hogy úton-útfélen hang-
súlyozzuk a nemzetiségi egyenjogusago•t 
és annak fontosságát . De nem teszi. S őt, 
állításainak ellenére , éppen a fordítottjá-
ra ösztökél benniinket, arra, hogy vélet-
lenül se hangoztassuk a munkás nemze-
tiségi fontosságát a termelésben. Mind-
ezek utan, csak azt gondolhatjuk, hogy 
Kolozsi az egyenjogú dolgozást csak egy 
kisebb csoportnak szánta: azoknak, akik 
közvetlenül is kiveszik részüket a „Kolo-
zsi féle önigazgatás"-ból. 

Kolozsi formalizmusát p"eldózza a fönti 
ellentét , hiszen arni 'kor eljut a végkövet-
keztetésig , amikor a nemzetiségi egyen-
jogúságért folytatott ktiidebnet , a véle-
mények „másolk szárhám is érthető  kifej-
tésével" helyettesíti — akkor egyúttal azt 
is elárulja , hogy a nemzetiségi hovatarto-
zás megnyilatkozásait pusztбn a nyelv, a 
beszéd különbségére redukálja . Szánzára 
az egyenjogúság csak azért fontos, hogy 
az a bizonyos nemzetiségi munkás ugyan-
azt, amit elmondhat szerbhorvát nyelven, 
azt elmondhatja a saját anyanyelvén is. 
Csupán azért mert anyanyelvén könnyebb 
elmondani a véleményét . Igy válik Kolo-
zsi tolla а,7att az egyenjogú dolgozás pusz-
ta technikai kérdвssé : más nemzetiségű  
társait teljes mértekben megértheti és 
megértheti-e ,a nemzetiségi dolgozó? Nem 
tudni, hogy egyenjogúan dolgoznak-e 
azok a nemzetiségi munkások , akik, mivel 

már könnyebben beszélik a szerbhorvát 
nyelvet — nem használják az anyanyel-
vüket mondjuk a munkástanács ülésein? 
Vagy számultra ez a kérdés nem is fon-
tos, hiszen megoldották .a Kolozsi féle ré-
buszt? Könnyen .kifejezik magukat, meg-
értik és megértetik magukat azon a nyel-
ven, amelyiket mindenki ért, így hát mi-
nek is küzdenének a nyelvi egyenjogúsá-
gért. Sok esetben éppen az anyanyelvük 
okoz nekik gondot, ha anyanyelvükön 
kell értelmesen és érthet ően kifejezni a 
gondolataikat . Az ilyen munkások számá-
ra (nyugodtan szárcnbavehetnénk közéleti 
munkásainkat  is)  végül is csak nyűg lesz 
az ilyenfajba egyenjogúság . De vajon 
nyögnek akarjuk az egyenjogúságot? Va-
jon nyűg ,az egyenjogúság, ha azt összes-
ségében szemléljük és nem egyes meg-
nyilvánulási formáját hangsúlyozzuk? Va-
jon a nemzetek és nemzetiségiek egyen-
jogúságát azoknak hirdetjük , akik nem 
érzik magukat egyenjogúaknak? Vajon 
az .a biztosítéka az egyenjogúságnak és 
nem kevesbé az egyenjogú dolgozásnak a 
termelésben , hogy nemzetiségét csak az 
„önigazgatásban ", „mondjuk 'a munkásta-
nács ülésein" hangsúlyozzuk? Vajon ami-
kor a munkas „nagyon is határozottan" 
harcol a nemzetiségi egyenjogúságért a 
gazdasági szervezetekben , akkor az egyen-
jogúságért folytatott „küzdelmét" úgy kell 
és szabad •értelmezni, mintha az kizárólag 
a munkástanács ülésein való egyenjogú-
ságért folyna? 

Ilyen kizárólagos értelemben hangsú-
lyozott egyenjogúság és nyelvhasználat 
azt ,eredményezi , hagy segítjük az „öncélú 
problémakör" kialakulását az önigazga-
tasi viszonyokbari. Az utóbbi id őben oly 
sokat emlegetett nemzeti és nyelvi egyen-
jogúság éppen így válik és válhat öncé-
lúvá, és ezért lesz sok •esetben ny űg is. 
Hiszen Kolozsi kettőssége azt eredménye-
zi, hogy az egyenjogúságot sem hangsú-
lyozhatjuk egészében : arról akar bennün-
ket meggyőzni , hogy az egyenjogúságért 
folyó küzdelemnek (a munkaszervezetek-
ben és általában ) vannak prárcnáris , secun-
dárás és semleges vagy éppen tiltott öve-
zetei. A kiхagyarázkodás ragadja ályen 
dolgokra az embereket. Kolozsit is. 

3.Kalozsá következetesen azért száll sík-
ra, hogy a munkás nemzetiségét ne hang-
súlyozzuk a termelésben, hanem csak az 
„önlgazgatásban", mondván, hogy az el őb-
biben csak megnehezítené az „egymás 
mellett' élést . Ez 'a gondolata két dolgot 
is  takar. Először is azt, hagy akarva-aka-
ratlanul, felvitatja a munkás nemzetiségé-
rcek fontosságát. Ugyanis: milyen fontos-
sággal bírhat az olyan dolog, amelynek a 
hangsúlyozása csak nehézséget szülhet? 
Másodszar : ha mégis Kolozsi szavainak 
hinnénk, akkor meg a munkás nemzeti 
létének ,a leegyszerűsí,tését szorgalmazza, 
hiszen ott akarja leépíteni a nemzetiségi 
hovatartozás fontosságát, ,ahol az termé-
szetes és evidens. Еs mert természetes, 
mert evidens a termelésben, „a munka-
pad mellett", azért akar természetessé és 
evidenssé válni a Kolozsi féle önigazga-
tásban is . Csakhát így nem bír, ment 
ugyanilyen okok miatt nem bírt azzá vál-
ni a termelés — irányítás-korszakában 
sem. Az önigazgatás mint társadalmi vi-
szony, éppen arra hivatott, hogy mind 
jobban elősegítse és lehetővé tegye az 
olyan egységes önigazgatási viszonyokat, 
amelyekben lehetetlenné válik éppen az 
ilyen Kolozsi féle kettősség . A gazdasági 
vállalatok ilyen és hasonló fölaprózása 
csak azt eredményezi , hogy elidegeníti a 
közvetlen ternvelőiktől az „igazgatás " Illet-
ve az önigazgatás Lehet őségeit. Hiszen az 
önigazgatói viszonyokban éppen a „terme-
lés" akarja magát hangsúlyozni. Az a 
tény, hagy a terelésb ől , a munkapadok 
mellett a nemzetiségi munkások is kive-
szik a részüket , adja meg nekik azt a jo-
got és biztosítja már eleve azt a lehető-
séget, hogy gazdasági szeivezetiiwk és a 
társadalmi viszonyok minden pórusában 
jogosan гвgkövеФalhessék , egyebek között 
nemzetiségi hoиatartozásuk kangsúlyozá- 

sót  is.  Tehát nem fordítva: csak annyira iga-
zolt ;a nemzetiségi havatantozásum ;k hangsú-
lyozása, amennyire azt munkásaknk megha-
támozzák. Csak annyira válhat dönt ővé  Is  lé-
nyegessé nemzetiségi hovatartozásunk 
hangsúlyozása , amennyire a munkánk és 
munkánk eredménye, illetve amennyire 
jelenlétünk hangsúlyozott a termelésben. 
Ez nem csak meghatározza és a reális le-
hetőségek közé utalja esetleges túlkapá-
sainkat, hanem morális jogot is nyújt 
minden olyan akciónkhoz és törekvésünk-
höz, ,amelyek a nemzeti egyenrjogúság és 
a nemzeti lét egyenlő  és demokratikus 
fejlődését segítik elő . Sajnos az eddigi fej-
lődés azt bizonyítja, hogy sokkal több 
gondot fordítottunk a reális, az objektív 
mérlegelésekre , mint az olyan magatartás 
loialakítására, amelynek az erkölcsi iga-
zoltság lenne az alapja. Mert nem hiszek 
abba, hogy a több mint fél milliós ma-
gyarság •nagyzási mániában szenvedne, ami-
kor bizonyos igényeit igyekszik kielégíte-
ni. Talán csak ,arról van  szó , hagy a pót-
eszközös -tudata kezd kiküszöböl ődni. 
Hagy ez egyeseknek nem tetszik, vagy 
hogy ezt a folyamatot egyesek nerci lát-
ják, :az nemcsak ,a nemzetek és nemzeti-
ket tükrözi, hanem arra is rámutat, hogy 
milyen a viszonyulása az önigazgatáshoz 
— szocialista rendszerünk lényegéhez. 

4. Nagyon furcsa Kolozsinak az a gorcn-
dalata is, hogy a nemzetiségi hovatarto-
zás figyelembevétele , adott esetekben an-
nak hangsúlyozása a gazdasági szerveze-
tekben — attól függ ően, hogy hol tesz-
szük azt — megkönnyítheti („az önigaz-
gatásban") ,a közlekedést , az egyenrangú 
egymás mellett élést, és szétválaszthatja, 
elkülönítheti („a termelésben") a nemze-
tiségi dolgozókat egymástól. 

Nem válthat ki 'kecxsegtető  véleményt 
az olyan fajta egyenjoguság, amelynek az 
alkalmazasa , illetve megf eelelő  hangsúlyo-
zása egyszer pozitív, máskor negatív 
eredményeket szül —attól függ ően, hogy 
egy adott gazdasági szervezetben hol, te-
vékenységének melyik körében vesszük 
figyelembe. Sejteni lehet azt is, hogy má= 
lyen viszonyok uralkodhatnak az olyan 
gazdasági vállalatban , amelyben a nem-
zetiségeik egyenjogúságának elvét, ,annak 
megfelelő  hangsúlyozását a Kolozsi féle 
megosztottságra kénytelenek utalni, csak-
hogy anegőrizzék a „békességet". 

Az .a kérdes is felvetődik, hagy milyen 
gyakorlati lehetőségeket nyújthat , milyen 
konkretizációkгa képes az olyan deklarált 
elv, ,amely ugyanabban a gazdasági szer-
vezetben, ugyanazokban a viszonyokban, 
egyazon emberek és dоigozók között — a 
tevékenység helyét ől függően váltakozik, 
hol pozitív , hol negatív irányba. Kolozsi 
írásából értesültünk arról , hogy a nem-
zeGisegi hovatartozás hangsúlyozása a ter-
melésben kanos, ugyanakkor az „önigaz-
gatásban" hasznos és igazolt. Azonban 
nem. (kaptunk még feleletet arra, hagy p1. 
a gazdasági szervezet kereskedelmi rész-
hegén káros vagy hasznos a nemzetiségi 
ovatartozás megfelel ő  figyelembevétele 
és esetenként ,annak hangsúlyozása. Arról 
sem tudunk, hogy az admináѕztrációban 
dolgazóknalk hogyan kell viszonyulni 
ezekhez a problémákhoz . Vagy ezek (a 
fenti felosztás értelmében ) a nemzetiségi 
hovatartozás semleges és közömbös terü-
letei? 

Ha a nemzetiségi egyenjogúság meg-
felelő  hangsúlyozása bizonyos viszonyok-
ban, a gazdasagi szervezet tevékenységé-
nek agy-egy körében nehézséget , sőt el-
különülést eredményez , ekkor vagy a 
nemzetiségi egyenjogúság hangsúlya volt 
téves és öncélú , vagy pedig bajok van-
nak ott, ahol azt megpróbáltuk figyelem-
be venni és hangsúlyozni. 

A nemzetiségi hovatartozás öncélú 
hangsúlyozását, tehát a nemzetieskedést 
meg szoktuk nevezni és elitél јük .a vele 
páras jelenségeket . De mindezt konkré-
tan; konkrét emberek és konkrét jelen-
ségekkel szemben, nem pedig boszorkány-
üldözéss 'el, elvonatkoztatva , áltralánositá-
sokbta boesájtkozva , ahol minden neme- 
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tisági rejtett nacionalista , soviniszta és el-
1en5ég. Ahogy a nacionalizmus fel nem 
ismerése beláthatatlan következmények-
kel járhat, ugyaaulgy a nemzeti öntudat 
és a nemzetiségi Lát fölszaba.dultabb for-
máinak a félreismerése még veszélyesebb 
utakra terelhet olyan probálkоzásokat, 
amelyek különben összhangban vannak a 
szavatolt jogokkal és a deklarált elvek-
kel. A félreásmerés nem csak a naciona-
lizmus mahnára hajtja a vizet, hanem 
gáncsot vet azoknak az elveknek és jo-
goknak is, amelyek a nemzetek és nem-
zetiségek egyenjoguságát és egyenrangú-
sagat szavatolják . Ez az elvek és a jogok 
lejánatása a gyakorlatban, éppen ott, ahol 
igazolni és tartalmat kellene adni az el-
méletnék. 

A pozitív nemzeti és nemzetiségi önesz-
málés, amely mind jobban kifejezésre 
juthat az önigazgatásban, az önigazgatói 
viszonyokban — olyan természetes :keret 
és lehetőség, olyan b ztosíték, hogy (az 
önigazgatás továbbfejl ődésének az érde-
kében is) semmiféleképpen sem adhatunk 
helyet faz olyan nézeteknek, amelyek a 
nemzetek és nemzetiségek közötti egyen-
jagúságot , annak esetenkénti figyelemb,e-
vételét és hangsúlyozását, alkalmazási te-
rületüktől teszik függővé. Vagy helyes a 
nemzetek és nnemzetiségek egyenjogúságá-
ról vallott nézetcink és ezeknek az elvek-
nek az önigazgatásban megfelel ő  hang-
súlyozása, illetve .a termelésben már fenn-
álló viszonyok (beleértve a nemzetiségi 
dolgozok jelenlétét is) hangsúlyozása, —
vagy helytelen és téves. Mindkét esetben 
tudjuk :a következményeket és a tenni-
valókat is. Ezeken a problémákon a Ko-
lozsi féle alkalmazási szférak és figurák 
lwkramozgaitasa mit sem segít. 

Kolozsi kategorikusan elveti a nem-
zetiségi hovatartozás h:angsúlyozását a 
termelésben, mert ott csak megnehezítené 
a közeledést, viszont abban sem kételke-
dik, hogy ennek a nemzetiségi hovatar-
tozásanak a hangsúlyozása „az önégazga-
tasban" meggköasnyíti a közeledést és el ő -
segíti az egyenrangú egymas mellett élés.t. 
Véleményem szerint, az žlyen hangsúlyo-
zás csak megnehezítheti a közeledést, a 
termelesben és az önigazga :tósban  is.  
Ugyanis, a nemzetiségi hovatartozást a 
nemzetisé,geket érint ő  jogok és szükségle-
tek gyorsabb és hatékonyabb életrehívása 
miatt szoktuk hangsúlyozni. Ezért a fönti 
hangsúlyozás , amely a termelésben a dol-
gozók között elkülönülést eredményezne, 
szétválasztaná a nemzetiségeket egymás-
tól — nem hozhat pozitív eredményeket 
máshol sem, még .a Kolozsi féle önigazga-
taѕb.an sem. Ha a fenti ћangsúlyozás ki-
fejeіné a termelésben fennálló viszonyo-
kat, ba bizanyítaná és kihangsúlyozná 
azokat, hogy .a gazdasági szervezet más 
tevékenységiében is kifejezésre jussanak 
a texmlelésben fennálló, tehát a dolgozók 
között már reális váa onyok, akkor biztos, 
hogy az ilyen hangsúlyozás ott sem okoz-
na gondot, .ahonnan kiindult: a te ііuelés-
ben. 

Méndezekután csak azt gondolhatjuk, 
hogy Kolozsi , ;a nemzetiségi hovatartozás 
hangsúlyozasának kritikájában" olyan 
hangsúlyozásért száll síkra, amely nincs 
összhangban a tenmelés:ben fennálló vi-
szonyeikkal . A gazdasági szervezet terme-
lésre és önigazgatásna való felosztása is 
ezt példázza. 

„A munkásnak tehát nagyon is hatá-
rozottan és éppen közös érdekből kell 
küzdenie nemzetisegi egyenjogúságáért .a 
gazdasági szervezetben ás , csak nem éppen 
a munkapad mellett, hanem mondjuk a 
munkástanács ülésein való egyenjogúsá-
gáért ..." írja Kolozsi . Az olvasó azt gon-
dolhatja, hogy még mindig nincs szava-
tolva a nemzetiségek egyenjogúsága a 
gazdasági szervezetekben, és ezért küzdeni 
kell érte . A meglepetés még nagyobb, ha 
ezt .a küzdelmet „.a munkástanács üléseán 
való egyenjogúságáért" kell folytatni. 
Vagy nem is az egyenjogúságért kell küz-
deni, hanem a már szavatolt jogok és le-
hetőségek tartalmаsítasáért , hiszen az ál- 

talános elvekért és jogókért nem hinném, 
hogy akkora küzdelemre lenne szükség ... 
Talán az olyan akadályok és viszonyulá-
sok ellen kellene küzdeni, amelyek gátol-
ják és elmarasztaljá:k, hogy kiharcolt, ki-
küzdött, kiépített, kitermelt, szavatolt, 
egyenlő  jogainkkal éljünk. Vissza-vissza 
térni a „nagy küzdelmekhez" és mindent 
arra vezetni le, csak eliködösíti a konkrét 
problémák és feladatok konkrét megol-
dásának Lehet őségeit, és teret biztosít a 
bürokratikus és nacionalista manipulá-
ciáknalk. Ugyanakkor olyan dialógusra 
kényszerít, ahol a szavatolt jogok elvi-
szik a pálmát és kittinik, hogy minden 
rendben  van...  Csak nacionalisták kény-
szeríthetik ki az ilyen dialógust (p1. a to-
polyai eset), és sok esetben a vitapartne-
rekre is a nacionalizmus lбtószögét kény-
szzerítik ... Ez is az egyike azoknak az 
okoknak, ami miatt fölöslegesnek tartom 
és veszélyesnek is, hogy nap -nap után, 
minden egyes problémánál a nemzetek és 
nemzetiségek egyenjagúsйgának hamleti 
kérdését vesszük fel. Nem az egyenjogú-
ságért való küzdelem az önigazgatás Le-
hetősége, hanem az egyenjogúság hang-
súlyozása, a dolgozók olyan önigazgatói 
magataгtásánna :k a lehetősége , amely tar-
talmazza azt az új mán őséget , amikor biz-
tosított jogaikkal élnek  is  a dolgozók és 
gyakorolják is azokat. Hogy tudunk-e él-
ni szavatolt jogainkkal, vagy sem, az már 
nem az egyenjogúság ;elvi kérdése, hanem 
jelenlétünk, munkánk eredményének és a 
dolgozók önigazgatói magatartásának kér-
dése. Olyan hangsúlyozás kérdése, amely 
munkánk erednienyére, jelenlétünk konk-
rét érdemein támaszkodik. Ennek meg-
felelően, a nemzetiségi egyenjogúságért 
folyó „küzdelem" az önégazgartásban konk-
rи t politikai közelharc kérdése, ahol na-
gyobbára mindenki egy úton halad, de 
sokszor gáncsot vet, és elálja mások szá-
mára is ugyanazt az utat... 

Napjaink önigazgatói viszonya és az ön-
igazgatás biztosította jogok és lehet őségek 
újfajta taktikát kívánnak. Bizonyítani és 
kivitelezni kell az eddig is biztosított és 
kivitelezésfélben maradt jogokat. Olyan 
életteret kell kitölteni, amelyet az önigaz-
gatas szavatol a nemzetek és nemzetisé-
gek egyenjogúságában. 

A bürokráciának megfelel az általános 
elvek hangoztatása és az erre épül ő  tak-
tika; az a morális magatartás is, amely 
a felmerült kérdésekb ől elvi problémát 
csinál, .ahelyett, hagy konkrét módszerek-
kel viszonyulna a felmerült kérdésekhez 
és nehézségekhez. Mindenből általános el-
vi vitát kerekíteni, csak azt eredményez ő , 
hogy eltávolodunk :a konkrét megoldások 
Lehetóságétöl és végül is a pillanatnyi vi-
szonyokat reprodukáljuk. Az erd őtől nem 
látjuk a fákat .. . 

Abban 'a pillanatban , amikor az önnigaz-
gatás nyújtotta viszonyokban másfajta 
módszerekkel élünk, amikor az egyenjo-
gúság kгteljesedéséért konkrétabb takti-
kai módszereseggel lépünk fel, ,az ön-
igazgatás biztosította jogajaknak megfe-
lelóen, akkor vagy a törekvést igyekez-
nek lejáratni azzal, hogy szembesítik és 
rávetítik az általános, a mindenki által 
elfogadott elveket, vagy a módszerekben 
látnak antiegységeset, és nem utolsósor-
ban az emberek magatartását osztályoz-
zák szigorú „szocialista-internacionalista" 
mércékkel. Konkrétan: amikor a nemze-
tek és nemzetiségek viszonyait kávitelezé-
sükben szemléljük , a gazdasági szervezet 
korikrát viszonyaiban, vagy a demokra-
tikus társadalmi-politikai élet el őfeltéte-
leiben stb., akkor biztos, hogy az így lo-
kalizált és egyben a legnagyobb érdemre 
emelt nemzetiségi probléma és annak 
megoldása , más, a megoldásinak megfelel ő  
hangsúlyozast és módszert követel. A „fö-
lülemelkedés" és az elvi kérdés bizony-
gatása csak elködösíti az itt és most 
problémáit. 

II 
Az önigazgatás lényegének meghatáro-

zasához idézhetne az ember oldalakat, 
említhetne neveket, hogy az önigazgatott  

termelési viszonyok létrehozásának éppen 
az acélja, hogy kiküszöbölje a bürokra-
tikus monopóliumot, hogy túlhaladjuk az 
írá,nyítókra és a végnehajtókra való Jel-
osztottságot — és nini az, hogy ezeket 
a viszonyokat más-más fogalmak alatt 
továbbra is fenntartsuk. Kolozsi akarva-
akaratlanul. is ezt szorgalmazza, amikor 
a gaz '.asági szervezet önigazgatását to-
vábbra is felosztja: termelésre és önigaz-
gatá sra. 

1Vг_n_dez;ekután nem kell csodálkoznri 
Kolozsi önkritikáján: ,, ... valóban nem 
látom, hogy a termelő  munkában milyen 
szempontból is válhat lényegessé és dön-
tővÉ az a kérdés, hogy valaki milyen 
nemz:etiség ű". Igen, nem kell csodálkozni, 
ha az önigazgatásról vallott nézetét vesz-
szük figyelembe, hiszen ebben nagyon 
világosan kifejti, hogy „a munkapad mel-
lett egyszerűen megszűnik a nemzetiségi 
különbség". Esetleg még megjegyezhetjük, 
hogy aggodalma a munkásokért ebb ől a 
sompontból fölösleges, hiszen ők napon-
ta bázonyítják, hangsúlyozzák és élnek is 
nemzetiségé hoиatartozásuk hangsúlyozá-
sá:val, a maguk módján. Hiszen a mai 
napig még nem hallottam, hogy problé-
mát okozott volna a munkásaénknak az 
a jelenség, hogy mondjuk a munkapad 
mellett, valamelyik munkás čeki ćet kért 
és kalapácsot kapott, arról sem hallottam, 
hogy fordítói szolgálatot kellett volna be-
vezetni a zsákolók és kubikosok közé. 
Azonban az a tény, hogy a termelésben 
a nemzetiségi hovatartozás különbsége 
nem okoz gondot, az nem jelenti azt is, 
hogy „egyszerűen megszíínžk a nemzeti-
ségi különbség". Az, hogy a termelésben 
ebből a szempontból rendezettek a viszo-
nyok és természetesek, adja meg a hang-
súlyozás jogosultságát a gazdasági szer-
vezet és az önigazgatott termelési viszo-
nyok létrehozásának minden részében. 

Másfelől. viszont csodálkozni kell Kolo-
zsi önkritikájan, azon hogy, nem látja, 
hogy a termel ő  munkában milyen szem-
pontból és mikor is válhat lényegessé és 
döntővé .az a kérdés, hogy valaki milyen 
nemzetiségű . Azért kell csodálkozni, mert 
Kolozsi nagyon is látja, hogy milyen 
szempontbál és mikor válik dönt ővé az 
előbbi tény: a 7 NAP 1969. február 21-én 
megjelent „Ez már nemcsak színházi 
ügy!" című  verzércikke is ezt bizonyítja. 
A következő  részekre szeretném felhív-

ni a figyelmet : „Fdőször is : ha a szabad-
kai községi sіkupstén :a azt mondja, hogy 
a Népszínház kell és működésére tud biz-
tosítani — mondjuk — két dinárt, akkor 
abból ,az egyik dinár a magyar társulatot, 
a másik dinár pedig .a szerbhorvát társ ц-
latot illeti. szahadkának csak két társu-
latú színház kellhet! Hiszen a Lakosság 51 
százaléka magyar , 49 százaléka pedig hor-
vát, szerb és egyéb nemzetiségű ." Továb-
bá: „ .. ebben a községben él minden 
hatodik vajdasági magyar. A 68527 (az 
1961. évi .népszámlálás adatait használjuk) 
szabadkai illetőségű  és magyar nemzeti-
ségű  polgárból 37527 a belvárosban lakiak, 
amihez nyugodtan hozzaadhatjuk a 4400 
paliesit és .a 2000 kelebiaát". stb. stb. Idéz-
hetnénk a hasonló részeket, és nemcsak 
ebből az írásból, de mosat csak arra akar-
tam felhívni a figyelmet, hogy Kolozsi 
nagyon is látja azt, amit máskor és más 
esetekben nemhogy nem lát, hanem el is 
ítél. És nemcsak látja, hogy a termel ő  
munkában milyen szempontból és milyen 
esetekben válik lényegessé és döntővé az 
a kérdés, hogy valaki milyen nemzetisé-
gű , hanem adott esetekben ki is használ-
ja ennek hangsúlyozását. 

Bari Imrével és Bosnyák Istvannal 
folytatott vitájában is az ínasomban em-
lített ellentmondásai dominálnak, olyan 
féligazságok és félreírások, amelyeket az 
érvek és igazságok szintjére emelt. Ezért 
tartottam fonatosnak a „Veszedelmes fél-
rehallás" cikkének elemzését. 

FEHÉR Kálmán 

* Az idézetekben eszközölt kiemelések t őlem 
származnak. 
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válasz a válaszra 

Viszont nagyon nehéz lenne egy aze-
mélyeskedő  cikkre,  mint  amilyen a Ko-
lozsi Tiboré, elvi álláspontokat kifejtő  
írással felelni és keszty űt húzni, amikor 
a minden áron vitatkozni akaró Kolozsi 
Tibor ököllel támad. De hogy mégse ma-
radjon megjegyzés nélkül „emberi" elmé-
letének újabb mutatványa, amely leg-
újabban a „munkás nemzetiségéről" tet-
szetős cím alatt jelenik meg (a mindent 
olvasó és idézget ő  Kolazsinak ezen a he-
lyen hadd hívjam fel a figyelmét azokra 
a pártdokumentumokra, amelyek kertelés 
nélkül elítélik az ilyén elméleteket), is-
mét le kell szögeznem, hogy mindaz, 
amit a nemzetiségi jogokról és az asszi-
miláoiáгбl mond, áldemokratikus frázis 
csupán, s jellegzetesen a brioni plénum,  

tehát a joggal bírált Rankovi ć-korszak 
idején volt divatban — az anacjo гidis na-
cionalizmus tüneteként. De csodálkozom, 
hogy az asszimiláció kapcsán a régi Ju-
gosziávia idejéb ől vett példára hivatko-
zik (vagy ennek alapján tételezem fel, 
hagy a két Jugoszláviát Kolozsi kiegyen-
líti?), mert ezzel az erővel akár Szente-
leky Kornél vagy Petőfi Sándor példáját 
is еlőhozhatлá — e nézete abszurditása 
erre kellő  jogalapot is adna neki. 
Cikkének logikai bukfenc-sorozatára 

azonban nem akarok kitérni, hiszen a2 
élet napról-napra cáfolja azt, Ám, hogy 
a konzekvenci "aknái maradjunk, s meg-
mutassuk, mennyire nem úgy veti fel az 
élet a kérdéseket, ahogy Kolozsi eikép-
zeli és ahogy kispekulálta, s ahogy új 
cikkében bőséges idézgetéssel kifejti, a 
Híd 1969. januári számából vett kis idé-
zettel világítjuk meg, hogy érzékeltessük 
Kolozsi elméletének végkövetkeztetéseit —
ama régi politika egyenes következménye-
ként. Különben az eredeti a D,olgozák 
1968'  december 6-iki számában jelent 
meg: „Gyerek: Atíratkoztam egy másik 
iskolába, de nem vitten magammal az 
igazolást. Már olyan rég óta állok itt, 
fázom. Újsagíró: Tudsz magyarul? Gye-
rek: Nem szeretek magyarul beszélni. 
Magyarok vagyunk (vállat von), deen 
wean szeretem a magyar nyelvet. (Háztat 
fordít. Látszik rajta, hogy ez a téma 
nincs ínyére.)" Kolozsi Tibor véleménye 
szerint Viszont ezeken .a; területeken nincs 
probléma, minthogy szerinte a leglénye-
gesebbek , ;az egyén jogai". Felkínálom 
tehát vitapartneremnek, nyomozzon ő  
idézett példánvmal visszafelé, s meglátja 
majd, hogy a maga cikkének állításaihoz 
fog eljutni. 

S hadd idézzek én is, bizonyítandó, 
hogy Kolozsi nézeteinek alapjai milyen 
hibásak, s hagy neki 'is, el őbb vagy utóbb, 
de el kell jutnia az „egyén jagadtól" a 
„nemzetiség mint egyedekb ől álló foga-
lom némileg elvont jogaiig", amelyek va-
lójában nem is annyira elvontak. „A 
XIV. ülés határozatai; valamint a határo-
zattervezetben kifejtett álláspontok abból 
indulnak ki, hogy a nemzetiségek szocia-
lista társadalmunk egyenrangú alanyai, 
s a szerb, valamint a többi jugoszláv né-
pekkel együtt élve szocialista viszonyokat 
építenek, s mint önigazgatók a többiekkel 
egyenjogúan oldják meg társadalmi éle-
tiink minden kérdését, tehát a nemzetek 
közötti viszonyok kérdésest ,;s  a társadal-
mi, önigazgatási és politikai határozás 
minden szintjén. Itt már a nemzetiségek 
nemzeti egyeiljogúságána:k fejlesztésében 
új minőség kezdődik. Ilyen viszonyok kö-
zött megszűnik a nemzeteknek a nemze-
tiségek iránti paternális viszonya" (A 
Szerb Kommunista Szövetség hatodik 
kongresszusa. Fórum, 1968. 144. old.). 

Kolozsi Tibor nézetei tehát messze el-
maradtak társadalmi-politikai életünk fej-
leményei mögött. Érdemi vitát viszont 
majd csak akkor folytathatunk, ha ezt a 
„késését" behozva álláspontjait felülvizs-
gálja. 
A szerkesztőség cinére — post scrip-

twmként — hadd tegyem fel a kérdést: 
nem tartotta-e szükségesnek, hagy Kolo-
zsi Tibor legújabb cikkéhez is olyan szel-
lemű  és célzatú megjegyzést fűzzön, mint 
amilyet az én válaszcikkemhez, lefokoz-
va azt „egy véleményre" pusztán? Vajon 
meggyőződése-e a szerkesztőségnek, hogy 
Kolozsi Tibor nézetei a szerkesztoség né-
zeteivel azonosak? Kolozsi Tibor véle-
ménye több-e egy véleménynél csupán, 
vagy úgy tartják, hogy próféta szól azok-
ból az írásokból? Vagy a 7 Nap annyira 
„privatizálódott", hagy véleményük sze-
rint Kolozsi Tibor nézeteivel csak egyezni 
lehet és szabad? 

Különben pedig a magaara részér ől a vi-
tát lezártam. 

k A vita a 7 Nap hasabjain folyt. Bori Imré-
nek ezt a válaszát a 7 Nap szerkeszt ősége jó-
ideig nem közölte , ezért a szerz ő  visszavonta. 
Mivel az a gondolat, amiből a vita kiindult, az 
YJj Symposionban jelent meg, szükségesnek lát-
tuk, az olvasók helyes tájékoztatása érdekében, 
Bori Imre válaszát közzétenni. 

Januari támadó és inszinuáló vitacik-
kére írott válaszom áta, tehát az utóbbi 
hetekben Kolozsi Tibor élénk tevékeny-
séget fejt ki, széltében magyarázgatva 
furcsa es idejét múlta elméletét a „mun-
kás nemzetiségér ől A Magyar Szó egyik 
vasárnapi számában Bosnyák Istvánnak 
próbálta fejtegetni nézeteit, majd a 7 Nap-
ban közölt újabb cikket, amely egyúttal 
válasz akar lenni az ő  januári vitacik-
kére írt válaszomra. Magyarázgatva né-
zeteit (s újabb ellentmondásokba bonyo-
lódva) ismét tehát nekem támadt, s in-
szinuációt betet őzve már-már feljelent a 
7 Nap olvasóközönségének színe el őtt —
„emberi", újabb keletűen: a „munkás 
nemzetiségéről" alkotott felfogása nevé-
ben, s már nem csak „nemzetféltésben" 
marasztal ei, hanem ijesztget ő  techniká-
jával — hogy a nézeteivel nyilvánvalóan 
nem egyező  közvéleményt elriassza —
egyenesen a nacionalizmus vádját is meg-
lobogtatja, mondván: „Ha nem így tekin-
tünk a nemzeti egyenjogúság kérdéseire, 
ha csupán egyoldalúan, mindenáron való 
nemzetieskedéssel kívánjuk megoldani a 
valóban felszínre kerül ő  nehéz kérdése-
ket, akkor fennállhat a veszély, .hogy mi 
is eljuthatunk arra a pozícióra, amelyre 
a kosmeti nacionalisták egy csoportja ju-
tott ei, :semmi esetre sean szolgálva sem 
általában .a;z ország és a nemzetiségi el-
lentétek kiküszöbölésének érdekeit, de 
még kevésbé saját nemzeti érdekeit!". 

Természetesen nagyon nehéz az ilyen 
módszerekkel dolgozó emberrel szót vál-
tani, aki, mert érveinek nincs ereje, 
nyomban „tüzet" kiált, és a politikai 
diszkreditáció eszközeit ől sem riad visz-
sza. Kolozsi azonkívül még f őszerkesztői 
pozícióinak előnyeit is kamatoztatja a vi-
tában, miként válaszcikkem elhelyezése, 
nyomdai megoldása, a hozzá fűzött szer-
kesztőségd jegyzet is bizonyítja, s amely-
ről legúj abb válaszcikke is tanuskodik, 
hiszen levelekről beszél, amelyekkel, saj-
nos, nem ismertetett meg, holott, ha nem 
személyes kérdésként, hanem közügyként 
kezeli a fehnerült problémát, amelyet oly 
eredménytelenül akar fejtegetni, a vita, 
az eszmecsere etikája nevében köteles-
sége lett volna. Ő  azonban ehelyett azon 
csodálkozik, hogy „adjon istenére" a „fo-
gadj isten" személyes jellegű, minthogy 
az ő  írásai is személyesked ők. 

Ismételten azt kell leírnom tehát, hogy 
Kolozsi Tibor nem korrekt vitapartner, 
hiszen legújabb cikkében is szemrebbe-
nés nélkül forgatja ki mondataimat, ha-
misítja meg, ferdíti el gondolataimat —
nyilvánvalóan tehetetlensége reflexének 
sugallatára. Nem akarok azonban vissza-
élni az olvasók türelmével, s egymás 
mellé helyezve a magam mondatait és a 
Kolozsi féle hivatkozásokat, elemezni és 
leleplezni azt a „kancsalító" technikát, 
amellyel lépten-nyomon él. 

Meglepő  azonban, hogy nem csak velem 
szemben él ezzel a módszerrel, hanem sa-
ját magával szemben is. A 7 Nap figyel-
mes olvasói előtt felmerülhet ugyanis a 
kérdés: harmónia van-e Kolozsi Tibor, a 
cikkíró, a nemzetpolitikus, az „emberi" 
teóriákat fejteget ő  еlmélet-gyártó, és Ko-
lozsi Tibor, a lap főszerkesztője között, 
minthogy ellentmondás van elmélete és 
a valóság között is. Arra szeretném 
ugyanis figyelmeztetni a vitacikkez ő  szer-
ző t, hagy a maga oly hévvel kifejtett né-
zeteit és álláspontjait annak a lapnak a 
cikkei cáfolják, amelynek f őszerkesztője 
(még abban a számban is, amelyben 
újabb válaszcikkét közölte!). Ha ugyanis 
Kolozsi Tibornak valamelyest is igaza 
lenne, akkor nyilvánvalóan nem lett vol-
na szükség, hogy a 7 Nap vezércikkben 
foglalkozzák a Népszínház magyar együt-
teséneck a sorsával oly dramatikus hangú 
cin alatt. Viszont nem akarom elhinni, 
hogy ezt s az ilyen jellegű  (a jugoszlá . 
via:i magyarság életével, nemzetiségi prob- 
lémáival foglalkozó egyéb) írásokat nem 
ólvasná el. De ha olvassa őket, ha nem, 
a konzekvenciók adattak, s a szerkeszt ő-
ségre bízom, hogy vonja le őket :a maga 
tetszése szerint. 



thomka beáta 

FÖNT A TETŐN FEKÜDTEM A SÁT-
RAM ELŐTT, A CSILLAGOKAT NÉZ-
TEM. HIÁBA PR()BALTÁM ELJUTNI 
VALAMILYEN SZÁMVETÉSIG, NEM 
SIKERÜLT. MINTHA KÉT VASNYÁRF 
KÖZÖTT FEKÜDTEM VOLNA, KIFE-
SZÍTVE. MÉG SOHA NEM VOLT OLYAN 
LATOMÁSOM, AMILYENRŐL A PRO-
FÉTÁK BESZÉLNEK: DE ANNÁL 
GYAKRABBAN LÁTTAM MAGAMAT 
EGY ISZONYÚ NAGY TÉR KŐZEPÉN, 
A SAJÁT ŰRES JELENLÉTEM LEGAL-
JAN. ÚGY BUKTAM BELE ILYENKOR 
AZ ÉBER ALOMBA, MINT AKI OTT IS 
TOVÁBB FOLYTATJA A NYOMO-
ZAST .. . 
Saulus lelkiállapotára Mészöly a második 
mondatban tér rá és azaltal, hogy kije-
lenti, hőse képbelеn bármilyеn számveté-
sig eljutni, bevezeti a negyedik mondat 
antropológiailag leglenyegesebb megálla-
pítását, hogy a h ős pszichikai mélyponton 
van  és emberi integritása forog kockán. 
A negyedik mondat hasonlata, MINTHA 
KÉT VASNYÁRS KÖZÖTT FEKÜDTEM 
VOLNA, KIFESZÍTVE és az utalás a 
megfeszített ѕ,é:g szimbólumára előtérbe 
hozza a hős abszurd helyzetét, emberi 
drámáját, teljes kiszolgáltatottságát, tel-
jes magányát. Ahelyett, hogy küldetését 
a prófétai látomás absztrakt, megfogha-
tatlan valósága tenné b ztatóbbé, „áldot-
tabbá", kiteljesedik az ellentét, a neuro-
tikus disztancia az egyén valósága és 
ideálja között: DE ANNÁL GYAKRAB-
BAN LÁTTAM MAGAMAT EGY ISZO-
NYÚ NAGY TÉR KđZEPÉN, A SAJÁT 
ÜRES JELENLÉTEM LEGALJÁN. A 
strukturálás és az els ő  információs réteg 
kézenfekvővé teszi a mögötte álló máso-
dik inforunációs réteg tulajdonképpend je-
lentését: a prófétai és a saulusd látomás 
kontrasztja az ISZONYÚ NAGY TÉR s a 
KđZÉPEN vergődő  hős ellentétében fo-
kazódik tovább, az  ember  súlyos egyedül-
létét péidázva. 

saulus 
személyi 

ség- 
struktúrája 

Atmási Gábor: SZOBOR 

MÉSZĐ LY м l К LóS: sAULUS, 
MAGVETő , BUDAPEST, 1968 

A dehцmanizáit normák közé került em-
ber rádöbben, hagy saját üres j+elenlété-
nek legalján van. Azáltal, hagy egy ilyen 
te¢mészetellenes állapot áиandósul, tehát 
tudatosodik benne, texmészetes álrаpotá,vá 
válik. A saulusi condition humaine ilyen 
megfogalmazását emberileg igen jelent ős 
felismerésék sorozata el őzi meg. 

. ÚGY ÉREZTEM, HOGY GYŐZTEM, 
ANNYIRA EGYEDÜL MARADTAM. 
EGYEDÜL ÉS FELADAT NÉLKÜL, ál-
lapítja meg Saulus. DE EZ SE SOKBAN 
KÜLÖNBÖZŐTT A SIVATAGI GYA-
LOGLASTOL, CSAK MÁSKÉPP VETT 
IGÉNYBE. A sivatagi gyaloglás az embe-
rek között is, benn a városban tovább 
folytatódik: a sivatag, a magányt szimbo-
lizálva, elválaszthatatlanul vég.igkíséri a 
hőst. Eleinte mégsеГхn vált ki belőle szo-
rongást, mert még nem állandósult, ha-
nem egyfajta győzelem érzését. Ezen a 
fokon a, kórtünet még nem jelzi a gyó-
gyíthatatlan betegség állapotát: de amint 
állandósul... S nemcsak egyedül van, 
hanem FELADAT NÉLKÜL is; ez talán 
még gyötrőbb. Ez a tudat kétségtelenül 
eleve dеterminálja Saulus viszonyát hiva-
tásáhaz, a cselekvéshez. A „feladat nél-
küli" ember rendszerint nem kankret em-
beri célokért cselekszik, a közösség vagy 
önmaga érdekében, hanem valamilyen el-
vont küldztés jegyében, vagy egyszer űen 
magáért a cselekvésért. Az ilyen cselek-
vés •azonban nem rendelkezik semmilyen 
embert vagy társadai вхїi jelentőséggel, te-
hát nincs is hasznára a közösségnek. Sau-
lus esetében a feladatnéiküség érzése 
nerce annyira társadalmi mint inkább 
egyéni okokból, a teljes izoláltságból kö-
vetkezik, amely képes életénzk azt az 
egyetlen értélmét is eltompítani, amit 
számára. a cselekvés jelent. De vajon nem 
a társadalom a felel ős az izoláltságért is, 
amely az egyén köré rendez ődik? 
Saulusnál a cselekvésnek egy kóros di-
menziója is felmeriil: a törvény ellen 
vétkezők után kutatva mintha önmaga 
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után folytatna nyomozást: ÚGY ÉRZED, 
HOGY TETTEN KELL ÉRNED MAGA-
DAT, MÉG ŐBENNE IS. A tettenérés .. . 
RABBI ABJATAR A SZEMEMRE VE-
TETTE EGYSZER, HOGY ENGEM CSAK 
A TETTENÉRÉS VONZ. IGAZA VAN. 
A MEGISMÉTELT SZO SOSEM UGYAN-
AZ, SEM A MOZDULAT. A BON IS MA-
GANYOS, MINDEGYIK KÜLđN, AKAR-
CSAK ÉN, AKI TETTEN ÉREM ... RÁ-
TÖRNI A BON MAGÁNYARA, A SZÉ-
GYENRE, AMIT NEM LEHET KISZÁMÍ-
TANI! Saulus cselekvés-koncepciójára rá-
nyomja bélyegét ez a ttttenérés momen-
tum, a rátörés a szégyenre. Hivatásból? 
Meggyőződésből? Mintha volna valami 
neurotikus ezekben az élményekben. 
Alapvető  indítéka mégis valami egészen 
elvont, fanatikus tisztelete a TÖRVÉNY-
NEK, .a MEGTESTESÜLT EGYÉRTEL-
MÍTSÉGNEK, mellyel maga sincs tisztá-
ban s melyet, minden tisztedet, alárendelt-
ség-tudat, szolgai viszonyulás ellenére, 
mooskos tettenérésekre, dgazs•agtalan vá-
dakra, megkövezésekre kell fölhasén "aljon. 
Ez az ellentmondás, egyik oldalon a hi-
vatasát létfontosságúnak tartó ember er-
kölcse, másik oldalon magának a hiva-
tásnak vitatható morális értéke között, 
magától •értetődően az egyént, Saulust so-
dorja dilemmákba, konfliktusba önmagá-
val. 
Az elidegenedés első  fakán a tárgyak 
még megmaradnak egy ideig az ember 
mellett. EGY-EGY TÁRGY, FALRA 
AKASZTOTT SZERSZÁM ÚGY ELKti-
LÖNÜLT A TÖBBITŐL, MINTHA KÍ-
NÁLTA VOLNA MAGÁT, HOGY AZ 
EMLÉKEZETEMBE VÉSSEM. Néhány 
gyermekkori élményen kívül semmi sem 
KÍNALTA MAGAT, hogy megjegyezze 
őket: a tárgyak... CSAK .RÉSZVÉTRE 
VÁGYTAM, S MAR A TÁRGYAKÉVAL 
IS MEGELÉGEDTEM VOLNA: Saulus 
kénytelen a tárgyak felé fordulni részvé-
tért. Nyilvánvalóvá válik, hagy Saulus 
nem számíthat az emberekre; ennek alfa 
mégsem a főhős +alkatában rejlik, hanem 
a társadalmi berendezést szétesésse'1 fe-
nyegető  erők jelenlétében, melyeken ke 
resztül dehunnanzálódnak a viszonyok 
ember és ember, egyén és közösség kö= 
zött. 
HA EGYSZER ÖSSZEKEVEREDIK, AMI-
NEK NEM SZABAD đSSZEKEVERED-
NIE — HOGYAN LEHET KÖVETKEZE-
TESNEK MARADNI? Saulus erkölcsi tö-
rekvéseiben kétségtelenül megvan is kö-
vetkezetesség, a kitartás igénye. NEHÉZ 
ELKERÜLNI A NEVETSÉGESSÉGET, 
HA AZ EMBER NYÍLTAN KÖVETKE-
ZETES, ÉS KÉRETLENÜL IS VÁLLAL-
JA A KOMOLYSAGOT. Saulus tudatában 
van •annak, hagy egy olyan k бrnyezetben 
él, melyben a következetességnek, az er- 
kölcsi magaa abbrendűségnek nyomai sцΡi-
esennek, mégsem adja föl önmagát, nem 
laposodik le a többiekhez,. inkább vállalja 
a NEVETSÉGESSÉGET. Ha a szerkesz-
tésbori megnyilvánuló írói tendencia nem 
volna ellentétes előjelű, .az .olvasóban nagy 
fokú rokonszenv ialakumna ki Saulus +ránt, 
akinél, annak ellenére, hogy csömörig van 
BIZALMATLANSAGGAL ÉS FÉLREÉR- 
TÉSSEL, mizantropikus гegnyilvánu1бso= 
kat mégsem találunk. 
MAR NEM ANNYIRA A CÉL HAJT, 
MINT INKÁBB A KONOK ALAZAT, 
HOGY VÉGIG KELL MENNI AZ ÚTON'. 
Saulusnak iantrapológiailag és erkölcsilég 
minden oka megvolna, hagy félreálljon; 
felettesed észrevehet ően mellőzik, nem 
bíznak rá komoly feladatokat s ha nem 
volna meg benne ez a kitartás, nyilván 
már nem is szolgálná a TÖRVÉNYT. El-
idegenültségének bizonyí•téka az a mo-
mentum is, amikor többé nem emberi 
biztatást, elismérést követel,, hanem saját 
üres jelenlétének legaljáról prófétai láto-
mác„a várakozik, hogy nxissziójia értelmet 
nyerjen, maga pedig erőt a misszió vég- 
zéséhez. 
A regény struktúrájának és a saulusi át-
alakшlás genézisének szempontjából fon- 
tos szerepe van Istefanos megjelenésének. 
Első  találkozásukkor Istefanos egyetlen 

szó (LEBUCSKAZOTT) említésével vonja 
magára Saulus figyelmét; GYERMEK-
KOROMBAN HALLOTTAM UTOLJÁRA, 
S MOST AKARATLANUL IS LEFEGY-
VERZETT. Mészöly itt a szerkezeti ki-
emelés technikáját alkalmazva el őkészíti, 
az olvasó figyelгnét az Istefanos körül 
zajló eseményekre összpontosítja. Mindez 
nyilván nem a törvénymagyarázó, hanem 
Saulus alakjának érdekében történik. A 
párbeszéd, melyet kett őjük között lebo-
nyelít úgy van megszerkesztve, hogy csak 
az egyik fél ismerje a snásiilcat: Saulus azt 
hiszi egy északról jött idegennel beszél-
get s jólesik neki AZ ELKÉPZELT KOC-
KÁZAT, hogy EGY OLYAN TANÚ 
ELŐTT beszélhet, akitől semmit sem vár. 
Ebből következük, hogy Saulus már azok-
ra sem számít, akik körülveszik, de 
ugyanakkor az is, hogy előttük már kép-
telen őszntntén kitárulkozni. Kétségbeejt ő  
magányából kiindulva ragadja meg az al-
kaiinat, hogy továbbadja a regény egyik 
metafizikus dimenziójú erkölcsi parabolá-
ját. Mészöly indirekt beszéddel mondatja 
el a tarzuszi vak koldus példázatát, anél-
kül hogy bármilyen bevezetést alkalmaz-
na, ismertetné milyen céllal adja Saulus 
szájába a történetet vagy azt, miért éppen 
az idegennel való találkozást választotta, 
hagy Saulus kitárulkozzék. Mindezek el-
lenére, ilyen szar+kesztési megoldással 
Mészöly elérte, hogy ez a filozofikus pél-
dázat, is mű  egészét tekintve ne marad-
jon meg idegen elemnek a regényben, ha-
nem Saulus alakjának strukttú гбјбbаn és 
a cselekmény végkifejl ődésében nyerjen 
ellenérteket, magyarázatot, Saulus számá-
ra . ,antropolágíai jelentőséget. Az idegen 
egy hasonló erejű  parabolával válaszol: 
LETÖRT EGY GALLYAT, ÉS ODAFEK-
TETTE A CSIPKÉS ÁRNYÉKRA .. . 
ELŐBB LE KELL TÖRNI, CSAK AKKOR 
TALALKOZHATIK AZ ÁRNYÉKÁVAL. 
Első  pillantásra a pszichikai kantniudtást 
megszakító, látszólag értelmetlen filozófiai 
komnffnentárról van szó. A kés őbbnek fo-
lyamán válik csak világossá, hogy az író 
ebben a formulácnóban a saulusi szimbó-
lumot definiálta s egyben feleletet adott 
azokra a kérdésekae, melyeiket a regény 
zárójelenete vet fel. Saulust megijeszti az 
idegen NÉMA SZOKIMONDASA; mind 
teljesebbé válik az a szerep, melyet Mé-
szöly Istefanosra bízott. 
— AZT HISZEM, A TE VAK đREGED 
MONDTA JOL. MLVDENKI ÜLDÖZ VA-
LAMIT, AZTÁN .. . 
— EZT KINEK MONDTAD? 
— MIND A KETTŐNKNEK, SAUL. 
MIRE FELOCSÚDTAM, ELTÚNT A SI-
KÁTORBAN. 
Ezt a pszichikailag építő  jellegű, érzelmi 
leg teljesen fölfokozott . részletet a kont-
raszt technika által egy merőben rombo-
lóbb, s a cselekmény további folytatására 
nagy hatású fordulat követi. Kedmahék. 
gyanakvó fellépése, hogy Séjáék mögött 
titkos találkozásokat bonyolít le, s a fel 
nsm!erés, hogy az idegen, akivel ilyen pá-
ratlanul mély emberi relációt épített ki, 
Istefanos, hazug törvénymagyarázó, akit 
hivatásból kénytelen üldözni. Remekül 
felfokozott ellentét: Saulus szempontjából 
kegyetlen felismerés .:. BENNEM LETT 
GAZDATLAN MINDEN. TUDTAM AD-
DIG IS, HOGY CSAK A KđTELESSÉG 
ADHAT ÉRTELMET A KÉPTELENNEK; 
DE AZT MÁR KEVÉSBÉ; HOGY A SZE-
RETET, A GYANÚTLAN ROKONSZENV 
TÉVEDÉSE NÉLKUL GYŰLÖLNI IS 
CSAK MÉLTATLANUL LEHET. Saulus 
nem védekezik, nini magyarázkodik .a vá-
dolók előtt, nem bizonygatja, hogy nem 
ismeri, nem érvel. Elrendeli Istefanos le-
tartóztatását. Dehы nandzált normák ... Az 
ilyen normák első  fokon az egyén teljes 
elidegenülését váltják csak kn, de a kö-
vetlkező  fokon már nmmorálds cselekedetek 
előidézőivé válnák. „Meursanit . bűnt kö-
vet el, mert túl intenzíven érzi a jó tehe-
tetlariségét. ImnіoгaІitбѕа  sajátos tiltako-
zás az erkölcsi értéke megvalósíthatat-
iansága ellen." (N. Mdloševdć) VALAHOGY 
KEZDETT JOLESNI, HA OLYASMIT 
TESZEK, AMI UNDORÍTO. 

Saulus a legközvetlenebb hangon mondja 
el Istefanos kivégzésének történetét (a 
regény első  személyben íródott). A meg= 
kövezés konstruálásában Mészöly tompító 
technikája jut kifejezésre. A tömeg a kő-
fejtőhöz vonul: az író itt fontosnak tartja 
megjegyezni, milyem az idő, hagy a fecs-
kék hogyan húztak el mellettük és repii-
lésükből mire lehet következtetni. Ten-
c еnciája arra irányul, hogy a figyelmet 
elvonja a központi eseményr ől, nehogy az 
olvasó érzelmileg túlfűtöttnek érezze a 
helyzetet és fokozott sajnálat alakuljon 
ki benne az ártatlan áldozat, vagy a fő-
hős iránt, .akiben most lesz végérvénye-
sen gazdátlan minden. Ezt a dnsztancdát 
azáltal mélyít, el, hagy Saulust a múltidő  
síkjából beszélteti s az emlékezés által 
eleve bizonyos távolság alakul ki a h ős 
és .az olvasó között. 
SAJNÁLTAM ÉS GYŰLÖLTEM EZT AZ 
EMBERT, A BESZÉLGETÉSÜNK AZON-
BAN TISZTA MARADT BENNEM, MÉG 
AZOK UTAN IS, AMI TÖRTÉNT. TUD-
TAM, HOGY IGAZAM VAN, S Ő  AZ ÚR 
ESZKÖZE, HOGY ENGEM MEGERŐSÍT-
SEN. Mészöly Saulust tudatalattiján ke-
resztül fölkészíti a teljes átalakulásra. Egy 
pillanatra az a gondolat merül fel, mintha 
a. események hatására, vagy valamilyen 
kozmikus megérzés folytán Saulusban 
előre tudatosodna az a fordulat, amely 
missziójának megerősítését szolgálja majd 
— AKKORRA MÁR MINDEN LEEGY-
SZERОJS DđTT —, s mintha a már vég-
érvényesen kiteljesedett magány felisme-
rése is ezt szolgálná: MEGÉPÍTETTEM 
A MAGÁNYT MAGAM KORUL, ANÉL-
KÜL HOGY AKARTAM VOLNA. Anél- 
kül hogy akartam volna — Saulus az el-
embertelenedett normák áldozata, valami-
lyen emberileg elérhetetlen er ők kiszol-
gáltatattjának érzi magát, amii még elvi- 
selhetetlenebbé teszi tehetetlenségét. 
Emberileg teljesen érthető  mozzanata a 
regénynek, hagy Saulusban, amikor már 
a visszafordulás kínálkaz К  egyetlen meg-
oldásként, a VISSZAFORDULAS helyett 
még +egyszer felmerül a kitartas, a követ- 
klozetesség gondolata; nem a magához, ha-
nem a — nem tudni, önként vagy kény-
szerűségből vállailt — hivatáshoz, a kiil-
detéshez való következetesseg. Megtalálta 
a módot, hogy PROBARA TEGYE kiilde-
tését? Úgy tűnik, Saulusban még van 
annyi erő, hogy kívülhelyezkedve önma-
gán ítélkezhessen. Mészöly azaltal, bogy 
a logikailag kontrolálhatatlan PROBA-
TÉTELT Saulus próbatétel-elhatározásá-
val előzi meg, még mélyebbé teszi a sza-
kadékot, amely a hős előbbi helyzetét, 
„közérzetét" a fordulat után bekövetkező  
álapottól elválasztja. 
Mészöly regénystruktúrájának gyújtó-
pontjában a saját ürres jelenlétének legal-
ján veszteglő  Saulus condition hurnaúne-
je áll. A záró fordulat az erkölcsi ideál 
megvalósításának filozófiai ' vízióját jelen-
ti. Az elviselhetetlenségig fokozott közér- 
zet azáltal oldódik föl tehát, hogy a Sau-
lus parabola metafizikus dimenziót kap. 
A pszichikai genézis megoldást sejtet ő  
utolsó momentumát nem lehetne a tar-
zuszi vak koldus példázata nélkül meg- 
érteni. Ha a példázat nini sugallna ma-
gyarázatott, Saulus megvakulása erkölcsi 
szempontból nem jelentene fordulatot. 
ELŐBB LE KELL TÖRNI, CSAK AKKOR 
TALALKOZHATIK AZ ÁRNYÉKÁVAL. 
Ezt •a törést hozza meg a befejező  rész, 
s ebből következik as is, hagy Saulus 
magára talált s az ÜRES JELENLÉT har-
móniává tisztulhat. 
Mészöly nem ismerteti a megvakulás utá-
ni Saulus emberi méreteit, hanem lezárja 
a szerkezetet. Lehetetlen fö'1 nem ismer-
ni, hogy Mészöly a saulusi lényeg felszá-
molásáиal egzisztenciális világát, vnláglá-
tását humanizálta s a befejezés metafi-
zikus sugalla óval megoldást kínált fel az 
elidegenültségbiеn vajúdó ember számára, 
A struktúrát ily módon teljesen aláren-
delte eszmei törekvéseinek, a modelleket 
pedig az etikai példázatnak. 

THOMKA Beáta 
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0j könyvvel gazdagodott a margyaror-
szágí szociográfiai Irodalom különben is 
hosszú hagyományra vlsszat еklntő  könyv-
tára. A könyv, Sükösd Mihály tíz év alatt 
publikált szociográfiai-szociológiai riport-
jait, krónikáit, рlЈ  anatfelvételeit, felrné-
réseit tartalmazza. Címe: Értelmiségi te-
repszemle (Magvető  Könyvkiadó, Buda-
pest, 1960.) A könyv, már a cím jelz ője 
miatt Is megkülönböztetett figyelmet ér-
demel: rendhagyónak, szokatlannak érez-
zük a magyar szociográfia irodalom cm-
galériájában, meg a vizsgálódási tárgy 
szempontjából is ritkasagszámba megy az 
értelmiség profiljának szociogгбfikus meg-
rajzolása. 

 

A magyar szociográfiai irodalomban 16-
tezik egy úgynevezett sajátos magyar 
gyakorlat. Ettől tárgyábaл  ís, módszeré-
ben is több szempontbál különbözik Sü-
kösd Mihály könyve. 

A magyar társadalomtudomány ébre-
déséh jelző  Berzeviczy Gergely majd pe-
dig Kölcsey és Eötvös országgyűlési fel-
szólalás;ai óta a tényközl ő , valóságfeltáгó 
magyar szociográflkus irodalmi munkák, 
majdhogynem egyetlen, tehát központi 
tárgyköre a falu, alanyra a földrn űves. A 
parasztromantika, a népszínm űvek és fő-
leg az áldatlan gazdasági-emberi vszo-
nyok ellen lázadó Móricz Zsigmond, Nagy 
Lajos és a népi írókként ismert nemzedék 
munkáiban élt tovább az évszázaddal 
előbb elhintett hagyomány. A harmincas 
évek valósága az író-dakumentátorok m ű-
veiben teljesedett ki, :a jellegzetes magyar 
viszonyokból, a társadalmi-természeti kö-
rülményekből, a pannón talajból kinövő  
és táplálkozó műfaj ez, amelynek „h őse" 
— a panaszt, színhelye — a falu mellett 
még csak jelentéktelen hely jut a mun-
kásnak, az iparnak. A falu — szociográ-
fia többszöröse a szórványosabb üzemi 
szociográfiának, amely a második világ-
háború után kap er őteljesebb lendületet, 
moha — az ország jellegéb ől következik —
terjedelem szempontjából ebben az id ő-
szakban is megmarad másodlagos л ak. 
Legavatottabb m űvelője •a munkástárgyú, 
üzem- és ipar--központú írásoknak Mol-
dova Gyöngy, akinek szépprózája Is a szo-
ciográfi'kus műhelyből került ki, „kiszál-
lásainak", szociag гбfikus szemlélődésének 
és szeml.életi módjának utórezgése. 

 

Sükösd Mihály még .a Moldováénál is —
a bizonyító hagyomány szerint — kevés-
bé szociogгбfaa-képes területre merészke-
dik: értelmiségi terepszemlére vállalkozik. 
Mérlegre állítja az egyetemi pályán in-
duló húszéveseket, egy tanulókör 12 vil-
lamosmérnök hallgatóját, majd 3 év múl-
va visszatér a ,,.hajdani vizsgálat szerep-
lői és kortártaik közé", mert kíváncsi 
mennyire változtak, milyen emberekként, 
felfogások, világnézet, magatartás birto-
kában lépi át az élet küszöbét a tudatnyi 
értelmiségi, s nem utolsó sorban arra is 
kíváncsi Sükösd, hagy három évvel ez-
előtti köиetkeztetései, megállapításai mi-
ben, mennyire változtak, vagy milyen 
mértékben nyertek igazolást. S ez nagyon 
is fontos egy olyan alkatú szociográfia-író 
számára, mint amilyen Súkösd Mihály, 
aki olvasói elé nem ra kirívóan széls őséges 
és nem is a középarányost jelz ő  átlag ese-
teket állítja, hanem saját véleményét 
mondja el, felmérései, kiszállásai, beszél-
gegetései kapcsán. Kikövetkeztetett való-
ság a Sükösdé, •amelynek sajátossága és 
érénye is egyszersmind, hogy reproduká-
lás helyett kreatív, tehát magasabb fokú 
vizsgálódás eredménye. Ez a módszer, a 
„Két kultúra", világkép, értelmiség cím ű  
tantбl бgosan izgalmas írásra épp úgy jel-
lemző, akár az Оvöltés című  antológia 
előszavakent Ismert Beat nemzedék, vala-
mint a Nyugatnémet terepszemle cím ű  ré-
szekre. A Krćлika és a Tükör fejezetcím 
alatt megjelentetett riportokra azonban 
már nem vonatkoztatható teljes mérték- 

gerold 1ászló 

milyen 
az 

éгІelmi 
ség? 

ben +a fenti módszer. A Krónikában Sü-
kösd •túlnyomó részt szintén „csak" rep-
rodukál, elmond, de írni célkitűzéséből és 
alkatából következik, hogy a közlés mel-
lett személyes élményét, a történelemben 
való részvételét is hangsúlyozza, tudtunk-
ra adja, s így akarva akaratlanul véle-
ményt is mond, állást is foglal. Ezenkívül 
pedig az egyéni élmény lírai színeivel 
forrósítja át riportjait. Ezek a lágyabb, 
testmeleg-színek jellemzik a könyv utolsó, 
Tükör című  fejezetének darabjait is, 
amely közül főleg a kallódó, s kallódásá-
nak súlya alatt összeroppanó páratlan te-
hetségű  fiatalemberről, Simon Andrásról 
szóló törtenet mondható tragikusnak, 
megrázónak. Ezekben az írásokban már 
inkább felfedezhe:tők a magyar valóság-
irodalom irodalmias, a szépirodahni m ű-
vek közlésmódjára, nyelvezetére, kompo-
zicnójára jellemző  stílusa, s az ötvenhat 
utáni társadalmi erkölcs- és magatartás-
vizsgálat irodalomban is. Hiányzik bel ő-
lük Sükösd nagyobb lélegzetű, terjedel-
mesebb, átfogó szándékú, szélesebb terü-
letet beiлdázó, tünetszerű  jelenségeket 
vizsgraló írásaiból. Ismert, következtetések-
ból épülő  filozófikus-gondolata hozzáállá-
sa, amely változata a szociag гбfiának más 
is és több is rideg tényközlésnél és szí-
nesre mintázott literáris, irodalmias for-
mában történ ő  valáságfeltárásnál. Ez a 
sükösdi variáns — amely éppen azért, 

mert nem mellette, hanem mögötte van 
a bizonyító tényanyag, a konkrét esetek 
láncolata, mert csupán a vizsgálodó író 
elvonatkoztatott véleményét, elméleteit, 
absztrakcióját közvetíti — néha egyolda-
lú és sematikus is. Ennek maga az író is 
tudatábaл  van: „Az akkori felmérés egy 
módszertani buktatóra is figyelmeztetett. 
Azok  a  megfogalmazások, amelyek a ta-
pasz.lalatok szintetizálására törekedtek, 
zárt válaszadás igényével léptek fel, ma 
naivnak, felelőtlennek, illuzórikusnak hat-
nak. Dokumentumerej ű, ma is érvényes 
olvasmánynak azok a fejezetek maradtak 
meg. amelyek nem lépték túl a jelenségek 
hiteles l:eírásrának és elemzésének keretét, 
s magabiztos lezárás helyett megeléged-
tek a szerényebb hipotézisekkel." 

Sükösd írásai az érz ő , az együttérz ő  em-
ber  mellett a gondolkodót is prezentálják, 
s kreatív viszonyulásának alapját is ez a 
magatartás jelenti. A gondolkodás viszont 
szintén nem nélkülözi, nem zárja ki az 
etikus viszonyülést, amely .a leleplezés 
célját kitűző  szoeiogгáfia keletkezésének 
Legősibb, az idők folyaman állandóan 
megőrzött, mindig jelenlévő  forrás+a, a 
műfaj életrehívó rniértje. 

Éppen ezért meglepő, hogy a kreatív 
Sükösd is, akárcsak a mű faj többi — előt- 
te és vele egyidőben művelő  — képvise-
lője formalis szempontból megkérd őjelezi 
munkáját, munkájának eredményét: „Re-
mélném, hogy lesz még alkalmam és ké-
pességem az itt töredékekre osztott anya-
got egy maradandóbb érvény ű  monográfia 
vagy regény áіlványza•tán összegezni." 
Szociogгбfikus írásait, amelyeket felemás 
műfajnak nevezve társadalmi esszének, 
riportoknak, riport-noиelláknak, politikai 
útirajznak és publicisztikának egyaránt 
mond, számára érdekes, ebben a könyv-
ben vizsgált társadalmi problémák, er-
kölcsi kérdések, kultúrális-m űvelődési tü-
netek ilyenforma „gondolati síkon" törté-
nő , elvontabb szemlélődését ezek szerint 
ő  is  csak a szépirodalomhoz anyagot szol-
gáltató, tároló gyűjtőmedencének, a re-
gény- és drámaírást megel őző, előkészít ő  
munkálatoknak tekintené? Ez a viszonyu-
lás jelentős mértékben csökkenti a szo-
ciográfiák nagykorúságát, megkérd őjelezi 
a valóságkutatás és f őleg a valóságfeltá-
ráseгtékét, komolyságát, autonóan jelle-
gét, teljes érvényességét. Kétségbevonja az 
ilyen írások műfaj jellegét. 

A szociográfiára, és ennek éppen an-
nak a változatára, amelyet könyvében 
Sükösd művel, helyzetképnyújtó, leleple-
ző  szerepe miatt — nem a szépirodalom 
forrása miatt — fölöttébb szükség van 
még az olyan gazdag hagyományokkal 
rendelkező  irodalomban is, amilyen a ma-
gyar irodalom. 

5. 

A fenti mondat folytatásaként kívánko-
zik ide: 

Kivá.ltképp pedig a szociográfiai-sz.ocio-
lógiai szemléletmódban és m űvekben sze-
gény, a kezdés kísérleteinél tovább nem 
jutć  jugoszláviai magyar irodalomban, a 
mi irodalmunkban — és valóságunkban 
szükség van ilyen jellegű  művekre, ame-
lyek nem csak a lemaradást hivatottak 
bepótolni, hanem mivel szellemi közéle-
tünk, s e közélet szellemi termékei — vi-
tacikkek és regények, versek és párbeszé-
des művek is — mind többet foglalkoz-
nak művelődési, erkölcsi, társadalmi kö-
rülményeinkkel, időszerűvé is vált e mű -
faj kínáltra vizsgálódás, felmérés, elvek, 
szemlélet és gyakorlat kapcsolata, való 
helyére történ ő  állítása. Tudnunk kell 
végre, hogy a jugoszláv demokratikus le-
hetőségek és a valóság koordináta rend-
szerében hol is állunk, hol a helyünk, fel 
kell mérnünk, hogy mit tettünk és mit 
tehettünk volna — s mit nem teszünk —
a realitás kínálta lehet őségek birtokba 
vételéért. Az önmagunk számára — léte-
zésünkhöz — fontos elementáris tudniva -
16k,  ismeretek pontos rajzához els ősorban 
— éppen a Sükösd-könyvkínálta — értel-
miségi terepszemlére van szükség. 
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Publicisztikánkban egyre többször buk-
kannak fel •a jugoszláviai magyarság szel-
lemi életével, művelődési-kulturális vi-
szonyaival és visszasság,aival foglalkozó 
cikkek. Ezekhez tartozik Saffer Pál Fe-
szülés című  írása a Híd második számá-
ból. A cikkek írói, kik valószínűleg azért 
foginak tollat, mert úgy érzik, hogy há-
zunk táján sok minden rendezésre vár, 
eddig •többnyire megelégedtek azzal, hogy 
töprengéseik vagy csak ezek látszatát mí-
melve a nyilvánossagot is dilemmáik is-
merőjévé tették. Kérdéseket tettek fel, és 
a válaszokat mindig .az olvasóktól várták. 
A Feszülés is ezt teszi. A kétkedés már 
bizonyos főkig :aktív viszonyulás is, de 
ugyanakkor .a félúton való megrekedést is 
jelenti. A kérdések zömre a múlt hibáira, 
mulasztásaira vonatkoztk, amolyan szel-
lemidézés. Miért nem lehet akkor ma már 
a választ is :a •kérdések után írni? Tudjuk, 
van felelősség is, van bátorság is, de ki 
legyen bátor, de ki érezze felel ősségének, 
kötelességének :a múlt ma is hatékony hi-
bái horodozóinak megnevezését, ha nem 
azok a korosztályok, akik reszesei, fogas-
kerekei, áttételei vagy ne talán motorjai 
voltvak a régi (maradi) gépezetnek. (Ha a 
fiatalok nyilvánítanak — szükségszerűen 
elmarasztaló véleményt — arisztokratikus 
magatartással vádolják őket.) Igy lenne 
ideális, ha a Rankovi ć-kдΡrral azok szá-
molmának le, akik saját bőrekön érezték 
módszereit. Erre nem az öncélú múltüdé-
zés miatt, hanem a jelen és a jöv ő  érde-
kében  van  szükség: ne ismétlődjön meg 
még egyszer a múlt. 

Vagy ehhez kevés csupán a múlt fel-
számolása, amikor az emberek olyan las-
san változnak? 

A Szabadkai Népszínházban még min-
dig nincs két gazdasági egység, még ren-
dezőtlenek, sőt tisztázatlanok a pénzügyi 
viszonyok a két társulat között, nem tud-
ni melyik pénz kié, ki mennyit keres, 
mennyit költ, s ezért történhet meg, hagy 
ü többet ás jobban dolgozó magyar együt-
tes tagjainak fizetése nincs arányban 
munkájukkal, küldetésekkel, tudásukkal 
és nem tükrözi a két társulat közötti m ű-
nőségi különbséget, sőt. Ennek rendezése  

azonban elsősorban belügy amelyhez csak 
támogatást nyújthat a nyilvánosság rea-
gálása. 

Nagyon lassan változnak az emberek, és 
ha tehetik fékezik az id ő  kereket: az Élet-
jel kísérleti szí:nházat alapított a Népszn-
ház fiatal színeszeib ől, majd azt kérte a 
színházbeliektől, minimális, csupán a •ka-
dásokat fedező  térítmény ellenében enge-
délyezzék a különben is ritkan használt 
kisterem igénybevételét. A válasz: csak 
akkor engedik, ha előadásonként 100 000 
régi dinárt fizet az Életjel. Mivel nincs 
pénzük (nem ártana költségvetésiik és te-
vékenységük aranyat megvizsgálni és ösz-
szevetni egy-egy papíron levő  intézmé-
nyekkel. és munkájukkal), továbbálltak. 
Rövidesen a szerb nyelvű  ifjúsági tribün-
nek ugyanaz a színház, ugyanazt a kister-
met bérmeгitesen odaadta. 

Elég-e megfeszülni a dilemmák között? 
Vagy a dilemmák •kiváltóit kellene inkább 
a nyilvánosság el őtt a szép elvek és ke-
vésbé szep gyakorlatuk keresztjere feszi- 
teni? 

Neon vitatkozni, akarok a Feszülés szer-
zőjével. Lényegesebbnek tartom, ha a va- 
lóság, az elvek  elf  егditйivеІ  vitatkozunk. 
Mindössze figyelmeztetni szeretлék még 
valamire. Helyzetünk jelenlegi felmérése 
úgy köиeteli, hagy elsősorban értelmiségi 
terepszemlét tartsunk, kulturális életünk 
szempoсtjából ez a legfontosabb, de azt 
sem ártana megvizsgálni, hogy milyen 
vidéki politikuskáderünk van , kik lesznek 
községi szintű  politikusok, milyen kultú-
rájuk és milyen erkölcsű  fedezetük  van  
ehhez a „pályához", hogyan értelmezik, 
gyakorolják (és nem gyakorolják) funk-
ciójukat, s milyen •elgondolások, kulcsok 
alapján jutnak egyáltalán egyesek funk- 
cióhOZ. 

Saffer Feszülésének legnagyobb erénye, 
hogy — legalabb — rejtetten utal erre a 
problémáгa is, sőt, ha jöl értelmiezem, ta-
lán a feleletet is sejteti. Csak hogy neon 
megfeszülni kell a dilemmák között, ha-
nem megoldani őket, vagy esetleg meg-
nevezni azokat, akik gátolják megoldásu-
kat. 
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Várady Tibor és Végel László. 

Technikai szerkeszt ő : Maurits Ferenc 
Titkár és lektor: Thomka Beáta 
Korrektor: Kiss Jovák Ferenc 

Megjelenik minden hónapban . 1969 . április- 

május, 48-49 . szam. Kiadja a T:ribina Mladih, 
Novi Sad, Katolikus porta 5 /II. (Szerkesztđségi 
fogadóórák ,minden nap 11-13 óráig .) A ikéziгa- 
tak vigső  leadási határideje: minden hónap 
25-én .a következő  számra . Ara 2 új dinár. Fél- 
évi előfizetés 5, egyévi 10 új dinár , külföldön 

kétszerese. 

Előfizethető  a Tribin•a Mladih Új symposion 
folyószámlájára (651-3-622) 

FORUM NYOMDA, NOVI SAD — 1969. 


